
زجاجات حارقة على مركبات 
للمستوطنين شرق قلقيلية

قلقيلية/ االستقالل:
هاجم شبان مساء  امس السبت، مركبات 
للمس���توطنين بالزجاجات الحارقة قرب 
مفرق بلدة عزون ش���رق مدينة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال���ت مصادر محلي���ة إن عدة زجاجات 
حارقة استهدفت مركبات للمستوطنين 

على الش���ارع الرئيس���ي الذي يس���لكه 
المستوطنون قرب عزون.

عس���كرية كبيرة  ق���وة  إل���ى  وأش���ارت 
لالختالل انتش���رت في البلدة ومحيطها 
بعد ذلك، مبينة أن وحدات مشاة شرعت 
بتمش���يط المنطقة، فيما داهم الجنود 

البلدة وأغلقوا مدخلها.
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بطن الهوى بسلوان.. 
حي مقدسي يقاوم 
اإلخالء والتهجير 

هل تنجح مصر في 
تحقيق الشراكة بين 

»فتح وحماس«؟
غزة / سماح المبحوح:

تش���هد مدين���ة الق���دس المحتلة خاص���ة األحياء 
والبلدات القريبة من المس���جد األقصى 
في األونة األخيرة تسارع وتيرة التهويد 

غزة/ محمود عمر:
بينما تبذل مص���ر جهودًا جدي���دة ومكثفة إلحياء 

مس���ار المصالحة الفلس���طينية مجددًا 
بي���ن حركت���ي فت���ح وحم���اس، ت���دور 

عملية خانيونس.. نقطة تحول في 
»صراع األدمغة« بين المقاومة واالحتالل 

غزة/ دعاء الحطاب: 
مازالت المقاومة الفلس���طينية ُتسدد ضرباتها القاسية 
للق���ادة االحتالل اإلس���رائيلي وأجهزت���ه األمنية، فبعد 

نجاحها بإفشال ُمخططها الكبير  شرق خانيونس جنوب 
قطاع غزة قبل نحو أسبوعين،  وجهت ضربة 
اس���تخبارية أخرى بنش���ر صور أفراد القوة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
يس���تعد المواطن المقدسي مراد حش���يمة )38 عاما( من سكان واد قدوم براس 
العامود بالقدس المحتلة لهدم الجزء األكبر من منزله ذاتيا بمس���احة 130 مترا 
بحجة عدم الترخيص، وذلك بعد أن أبلغته بلدية االحتالل في القدس بتغريمه 

»إسرائيل« تجبر مقدسيًا على هدم 
منزله ذاتيًا بحجة عدم الترخيص

مستوطنون يعطبون مركبات 
ويخطون شعارات عنصرية بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعطب مستوطنون متطرفون، إطارات عدد من المركبات في منطقة البرج بقرية 
بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وخطوا عليها شعارات عنصرية. وأفاد 
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قوى رام الله تدعو ألوسع مشاركة 
باليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالس����المية في محافظة رام الله والبيرة إلى 
المش����اركة في كافة الفعاليات واألنشطة لمناسبة اليوم العالمي 

تقرير: حكومة االحتالل تواصل 
جرائم التطهير العرقي بالقدس

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى أمس، أن األسير المريض يسري 

عطية محمد المصري )35 عامًا(، من مدينة دير البلح وس���طة قطاع 
غزة، مازال يعاني من سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة 

مهجة القدس: األسير »المصري« 
يعاني من سياسة اإلهمال الطبي

حما�س: �شعبنا 
ينتظر من 
احلمداهلل 

اإعالن ا�شتقالته

15

القد�س املحتّلة/ اال�ستقالل:
املدر�س��ة  م��ن  وط��الب  �س��بان  اأ�س��يب 
الثانوي��ة للذك��ور يف قري��ة العي�س��وية 
�سمال �سرق مدينة القد�س املحتلة ام�س 
ال�س��بت، خ��الل مواجه��ات اندلع��ت م��ع 

قوات االحتالل االإ�سرائيلي يف القرية. 
واأفادت م�سادر حملية، اأن �سباًنا وطالًبا 
اأ�سيبوا ب�سظايا قنابل ال�سوت واالأعرية 
املطاطية من قبل قوات االحتالل خالل 
اقتحامها القرية واملدر�س��ة. واأو�سحوا 

اأن جن��ود االحت��الل اقتحم��وا القرية 
م��ن مدخله��ا ال�س��رقي واأطلق��وا قنابل 
ال�س��وت واالأع��رية املطاطي��ة بكثاف��ة 

نحو ال�س��بان وطالب املدر�سة 
خالل دوامهم الدرا�سي.

إصابات بمواجهات مع االحتالل في العيسوية بالقدس 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
ذكر مصدر في حركة الجهاد اإلسالمي أن المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة 
ف���ي نابلس، محمد وصامد س���الم هددا باإلضراب عن الطع���ام بدءًا من اليوم 
األحد احتجاجا على اس���تمرار احتجازهما دون تهم���ة وفي ظروف اعتقاليه 

قاس���ية، فيما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال عدد من نشطاء 
الحركة دون توجيه اتهامات واضحة لهم.

معتقالن من الجهاد يهددان باإلضراب 
عن الطعام في سجون السلطة 

القطاع اخلا�س 
بغزة يطلق نداء 
الإنهاء االنق�شام

غزة/ االستقالل:
أطلق المجلس التنس���يقي 
لمؤسس���ات القطاع الخاص 

غزة  قط���اع  ف���ي 
الس���بت  07ام���س 

) APA images (          مواجهات بني ال�سبان الفل�سطينيني وقوات االحتالل بال�سفة الغربية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
 اكد منسق حملة انقذوا الخان االحمر في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان عبد 
الله ابو رحمة، تواصل الفعاليات المساندة للقرية السيما بعد تهديد نتنياهو 

بان هدمها بات قريبًا.
واضاف ابو رحمة إلذاعة "صوت فلس���طين" الرس���مية، أمس السبت، ان خيمة 
االعتصام باتت تعج بالمشاركين والمتضامنين، مشددا على ان هذه الفعاليات 

تأتي لمساندة المواطنين وتعزيز صمودهم.
وفيما يتعلق بجبل الريس���ان المهدد بالمصادرة في قرية راس كركر غرب رام 
الله ش���دد ابو رحمة على مواصلة جهود تعزيز صمود المواطنين وتقديم كل 

مقومات الصمود لهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة فلسطينيين من 

سكان القدس المحتلة، بزعم مهاجمتهم حراس أمن إسرائيليين.
وقال الموقع اإلخباري العبري )0404( إنه تم اعتقال أربعة شبان فلسطينيين 
تتراوح أعمارهم ما بين 20 و26 عاًما، بعد أن هاجموا حراس أمن إس���رائيليين 

في محطة الحافالت المركزية بالقدس.
وأش���ار إل���ى أن أحد حراس األم���ن أصيب بجروح، وجرى نقله إلى مستش���فى 
إسرائيلي لتلقي العالج، فيما جرى نقل المعتقلين إلى مركز تحقيق إسرائيلي.

ويتعرض المواطنون الفلسطينيون في القدس لمضايقات عنصرية من قبل 
قوات االحتالل في محطات الحافالت اإلسرائيلية، ويتم توقيفهم وتفتيشهم 

جسدًيا بصورة استفزازية

تواصل الفعاليات 
المساندة للخان األحمر

االحتالل يعتقل 4 مقدسيين 
بزعم مهاجمتهم إسرائيليين

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعطب مس���توطنون متطرفون، إطارات عدد من المركبات في منطقة 
البرج بقرية بيت إكس���ا ش���مال غرب القدس المحتلة، وخطوا عليها 

شعارات عنصرية.
وأفاد مواطنون بأن متطرفين يهودًا أعطبوا إطارات عدة مركبات تعود 
لمواطنين في منطقة البرج التي اس���تولت عليها س���لطات االحتالل 

وأقامت عليها مستوطنة "راموت".
وأوضحوا أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على تلك المركبات، 
تضمن���ت "تهديد العرب بالقتل"، وحملت ش���عارات "جماعة تدفيع 

الثمن"، كما حاولوا إحراق مسجًد بالمنطقة.
بدوره، ذكر الناطق بلس���ان ش���رطة االحتالل أنه تّم فتح تحقيق في 
الحادث بع���د تلقيها بالًغا ح���ول ثقب إطارات عدة س���يارات، وخط 
عبارات عنصرية على عدد من السيارات مركونة في منطقتين بشرقي 

القدس.
ويش���ار إلى أن "بيت إكس���ا" قرية معزولة عن محيطها العربي بجدار 
الفص���ل العنصري، ال يس���مح ألحد بدخولها س���وى القاطنين فيها 
بعد الخضوع إلجراءات تفتيش مش���ددة وعمليات تنكيل من جنود 

االحتالل الذين يغلقون مدخل القرية الوحيد.
ويذك���ر أن عصابات "تدفي���ع الثمن" اليهودي���ة المتطرفة ارتكبت 
اعتداءات مشابهة بحق المواطنين وممتلكاتهم في مدينة القدس 
وخارجه���ا دون مالحقة من س���لطات االحتالل، ورغم انتش���ار مئات 
الكاميرات التابعة للشرطة في كل أنحاء المدينة المقدسة وأحيائها.

وهذه العصابات هي مجموعات من المستوطنين المتطرفين تجمعها 
ُبنية تنظيمية مشتركة، للقيام بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية والقدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
مراد  المقدس���ي  المواطن  يس���تعد 
حش���يمة )38 عاما( من س���كان واد 
ب���راس العام���ود بالق���دس  ق���دوم 
المحتلة لهدم الجزء األكبر من منزله 
ذاتيا بمس���احة 130 مترا بحجة عدم 
الترخي���ص، وذل���ك بع���د أن أبلغته 
بلدية االحتالل في القدس بتغريمه 
مبلغ 60 ألف شيكل تكاليف الهدم 
وسجن شهرين في حال أقدمت على 

هدمه.
ويقول حش���يمة إنه سيهدم منزله 
خالل األي���ام القادمة قب���ل أن تأتي 
طواق���م البلدي���ة لهدمه، رغ���م أنه 
مريض بالرئتي���ن وعاطل عن العمل 
بس���بب مرض���ه، علم���ا أن المحكمة 
اإلسرائيلية أمهلته حتى العاشر من 

كانون أول لهدمه.
ويشير إلى أنه تم بناء المنزل قبل 20 
عاًما، ودفع أكثر من 160 ألف شيكل 
كغرامة مالية على بن���اء المنزل منذ 
عام 2002. وأوضح حشيمة أن المنزل 

كان عب���ارة عن تس���وية وطابق واحد 
بمس���احة حوالي 85 مترا مربعا، وفي 
عام 1998 قرر إضافة غرف أخرى إلى 
منزله، وبن���ى الطابق الثاني ليعيش 
هن���اك مع عائلت���ه )زوجت���ه وأربعة 
أطف���ال( وعائلة ش���قيقه )زوجته و6 
أطفال( ليحصل بعدها على أمر هدم. 
وأكد أنه ح���اول إصدار تراخيص بناء 
إال أنه لم يتمكن م���ن ذلك لصعوبة 

اإلجراءات "اإلسرائيلية".
وقال إن���ه قرر اله���دم ذاتيا لتفادي 
الغرام���ات ودف���ع تكالي���ف الهدم 
للبلدية والتي قد تصل إلى عش���رات 
آالف الشواقل. وتعمد بلدية االحتالل 
إلى هدم منازل المقدسيين بذريعة 
البن���اء دون تراخي���ص، كما تفرض 
عليه���م غرام���ات عالي���ة في بعض 
الملفات، كما تمتن���ع عن المصادقة 

على طلباتهم باس���تصدار تراخيص 
بن���اء لمنازلهم ولتف���ادي الغرامات 
ودفع تكاليف الهدم لبلدية القدس، 
يضطر العديد من المقدس���يين إلى 

هدم منازلهم ذاتيا.
وحسب مصادر فلسطينية فإن عدد 
المنازل التي هدمت ذاتيا في القدس 
بحجة عدم الترخيص منذ بداية العام 

الجاري بلغ 19 منزال.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���هد األسبوع الماضي استش���هاد فلسطيني وإصابة 
العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والكسور واالختناق، 
خالل مواجهات مع قوات االحت���الل في الضفة الغربية 
وغزة، كما أصيب 4 "إس���رائيليين"، ووقعت 86 مواجهة 

في مختلف المدن الفلسطينية.
فف���ي تقرير تفصيلي صادر عن الدائرة اإلعالمية لحركة 
حماس، أن أمس الجمعة، وضمن مس���يرات العودة التي 
أطلق عليها اسم "المقاومة توحدنا وتنتصر"، أصيب 18 
فلس���طينيا بالرصاص الحي والمطاطي في غزة والضفة 
الغربية، كما أصيب ح���ارس أمن صهيوني بعد تعرضه 
للض���رب في محطة الحاف���الت المركزية، وألقى ش���بان 
فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على قوات االحتالل في 

مخيم شعفاط، وذلك ضمن 13 مواجهة.
والخميس أحصيت 11 نقطة مواجهة توزعت في منطقة 
الخلي���ل والقدس وبيت لحم ورام الله وجنين وس���لفيت 

ونابلس، في حين أطلق مقاومون النار على جنود االحتالل 
بالقرب من حاجز الجلمة، واعتقل االحتالل فتى )14 عاًما( 
على حاجز قبة راحيل بدعوى حيازته لس���كيًنا، كما أعلن 
عن إصابة مس���توطن ضرًبا في البلدة القديمة بالقدس 
المحتل���ة. وش���هد األربعاء إصابة ضاب���ط لالحتالل بعد 
إلقاء كوع ناس���ف في مدينة نابلس، كما اعتقلت قوات 
ا بزعم محاولته دخول مستوطنة "هار جيلو"  االحتالل شاّبً
جنوب القدس المحتلة وبحوزته س���كين، وألقى ش���بان 
فلس���طينيون زجاجاتهم الحارقة ش���رق مخيم البريج، 
وجب���ل المكبر، وعزون وذلك ضم���ن 15 مواجهة تخللها 

تفجير عبوة ناسفة في نابلس.
وفي منتصف األسبوع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
عن استشهاد عبد الرحمن علي أبو جمل )17 عاًما( من جبل 
المكبر، متأثًرا بجراحه التي أصيب بها في 2018/11/14 
بعد تنفيذه عملية طعن، كما أصيب مستوطن في عملية 
طعن بمس���توطنة "هار جيلو" جنوب���ي القدس واعتقل 

المنف���ذ )20 عاًما( من مخيم الدهيش���ة، وألقى ش���بان 
فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه االحتالل في عزون، 
والخضر، وجبل المكبر، ومستوطنة مجدال عوز، والدوحة 
ضمن 10 مواجهات منها تفجير عبوة ناسفة في عزون. 
واالثنين الماضي أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص الحي، 
و7 بالرصاص المطاطي، وُسّجلت حالتا اختناق بالغاز، و3 
إصابات متفرقة ش���رق غزة، وألقى مجموعة من الش���بان 
زجاج���ات حارقة على ق���وات االحتالل قرب مس���توطنة 

معاليه أدوميم ضمن 11 مواجهة.
واألحد، أصيب 5 فلس���طينيين بالرص���اص الحي، وعدة 
حاالت اختناق بالغاز، كذلك ألقى ش���بان فلس���طينيون 
زجاجات حارقة على جنود االحتالل في مخيم الدهيشة، 
ضمن 13 مواجه���ة، فيما أصيب الس���بت قبل الماضي 
فلس���طينيين بالرصاص الحي في الضف���ة وغزة، وألقى 
ش���بان زجاجات حارقة تجاه قوات االحت���الل في عزون، 

ومخيم العروب ضمن 13 مواجهة.

»إسرائيل« تجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا بحجة عدم الترخيص

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي 
أيمن عودة إن مؤتمرًا سيعقد في الكنيست يوم الثالثاء 
المقبل، يدعو إلى إخالء المستوطنين من مدينة الخليل، 

رغم معارضة رئيس الكنيست له.
واض����اف عوده في تصريح له أمس الس����بت، ان رئيس 

الكنيست منع عقد المؤتمر تحت عنوان "الخليل بداية- 
إخالء المس����توطنات في الخليل" في قاعات الكنيست 
تحت حج����ج واهية، مش����يرًا الى أن منظم����ي المؤتمر 

مصممون على عقده داخل مبنى الكنيسيت.
واض����اف ع����وده أن نيل الش����عب لحريته ل����ن يتم إال 
بالنضال باالضافة الى خلق رأي عام مساند لذلك داخل 

الدولة التي تمارس االحتالل.
وبخص���وص تأجيل قانون تس���وية المس���توطنات 
قال عودة إن ذلك له بع���د تكتيكي يخص معادالت 
دولية باإلضاف���ة الى عدم امت���الك حكومة االحتالل 
االغلبية داخل الكنيست التي تؤهلها تمرير القوانين 

الحساسة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ت قوات االحت���الل، يوم أم���س، حملة  ش���نَّ
مداهمات خالل اقتحامات لها طالت مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

 قوات االحتالل 
َّ

وأفادت مصادر محلي���ة، بأن
اقتحمت مخيم عايدة ش���مال بيت لحم في 

الضفة المحتلة.
ان  وقال���ت المص���ادر إن ع���ددًا من الش���بَّ

استهدفوا آلية عس���كرية لقوات االحتالل 
بعدٍد من العب���وات محلية الصن���ع "أكواع 
متفجرة" قرب المدخ���ل الغربي لبلدة عزون 

شرق قلقيلية.

االحتالل يشن حملة مداهمات في الضفة

مستوطنون يعطبون مركبات 
ويخطون شعارات عنصرية بالقدس

شهيد وإصابة 4 »إسرائيليين« و86 مواجهة األسبوع الماضي

الثالثاء مؤتمر إخالء مستوطني الخليل
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وكان���ت مص���ادر مصرية قال���ت إن حركة 
حم���اس أبدت موافقة مبدئي���ة على ورقة 
أعدتها القاه���رة من أجل إتمام المصالحة 
الفلس���طينية وإنهاء االنقس���ام- وفق ما 

نقلت قناة سكاي نيوز لألنباء.
وكان الوفد القيادي وصل األربعاء الماضي 
إلى القاهرة تلبيًة لدعوة من المس���ؤولين 
في مصر، ويضم أعضاء المكتب السياسي 
موس���ى أبو مرزوق، وخلي���ل الحية، وعزت 

الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى.
وكانت الحركة ذكرت ف���ي بيان أن الزيارة 
ته���دف إلى تطوي���ر العالق���ات الثنائية 
وإنهاء الحص���ار عن غزة، وس���بل تحقيق 
الوحدة الوطنية وف���ق ما تم التوقيع عليه 

وخاصة اتفاق ٢٠١١.
وتق���ود مص���ر وقط���ر واألم���م المتحدة، 
مش���اورات منذ عدة أش���هر، للتوصل إلى 
تثبيت وقف إطالق النار وفق اتفاق 2014 
بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و 

"إسرائيل"، وتستند على مبدأ رفع الحصار. 
كم���ا تش���رف مصر عل���ى رعاي���ة جوالت 
المصالحة الفلس���طينية بين حركتي فتح 

وحماس.

وفد فتح اإىل القاهرة
وأك���د الناطق باس���م حركة فت���ح عاطف 
أبوسيف، ل�"االستقالل" أن وفًدا من حركته 
يرأسه رئيس ملف المصالحة في فتح عزام 
األحمد، س���يصل القاهرة، اليوم األحد؛ من 
أجل عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين 

حول المصالحة مع حركة حماس.
وق���ال أبوس���يف: »إن الوف���د س���يلتقي 
بمس���ؤولي ملف المصالحة الفلس���طينية 
ف���ي جهاز المخاب���رات العام���ة المصرية؛ 
المصالح���ة  مل���ف  تط���ورات  لمناقش���ة 
الفلسطينية، وآخر ما وصلت إليه الجهود 
م���ع حركة حم���اس في التج���اوب مع هذا 

الملف.
وعبر عن أمله ف���ي أن يكون حدث اختراق 

حقيقي في ملف المصالحة، مش���يرًا إلى 
أن المصالح���ة الحقيقي���ة تكون من خالل 
تمكي���ن الحكومة من تولي مس���ؤولياتها 
بقطاع غزة، وعدم وجود أي "حكومة ظل" أو 
جهات تدير األوضاع األمنية والسياس���ية 
والمعيش���ية ف���ي القط���اع خارج س���لطة 

وشرعية هذه الحكومة.
وأض���اف: "من الس���ابق ألوان���ه التنبؤ بما 
س���يجري في القاهرة خ���الل لقائنا األخوة 
المصريين، ولكن مصر تقوم بجهود كبيرة 
للغاية ألجل تحقيق المصالحة، باعتبارها 
مدخاًل لنجاح مصر ف���ي ملفات أخرى مثل 
التهدئة في غ���زة، إذ أن مصر تدرك أن ال 
يمكن نج���اح أي تهدئة تتم خ���ارج إطار 

منظمة التحرير الفلسطينية".

"حما�س لن تذهب للمنازل"
بدوره، قال مصدر قيادي في حماس شارك 
"إن  ل�"االس���تقالل":  القاهرة  مباحثات  في 
حماس أبدت استعدادها لتنفيذ ما عرضه 

المصري���ون، وأهمه تمكي���ن الحكومة من 
العمل بغزة في حال رفع رئيس الس���لطة 
محمود عب���اس عقوبات���ه المفروضة على 

القطاع".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن مص���ر لديها نية حقيقية في حل كافة 
العقب���ات أمام المصالحة، وأبرزها مس���ألة 
موظفي غ���زة ودمجهم وفق س���لم رواتب 
الس���لطة، مع الحفاظ على موضوع س���الح 

المقاومة بعيدًا عن نقاشات المصالحة.
وبّين أن سالح المقاومة لن يتم نقاشه قبل 
اندماج حركتي حماس والجهاد اإلسالمي 
في منظمة التحرير الفلسطينية، "وهذا لن 
يحدث أيضًا قبل القيام بإصالحات كبيرة 

في هذه المنظمة".
ولف���ت المص���در النظر إل���ى أن أي اتفاق 
يقتض���ي عودة غ���زة إلى حكم الس���لطة 
الفلس���طينية، "ل���ن يعي���د الوض���ع بغزة 
إلى م���ا كان عليه قبل ع���ام 2007، عندما 

كانت الس���لطة تقوم باعتقال المقاومين 
الفلتان  انتش���ار  وتعذيبهم، فض���اًل عن 

األمني.
وأضاف: "مص���ر تدرك جيدًا، أن المصالحة 
ال تعني ذهاب حماس إلى المنازل"، وتابع: 
"المصالحة تقوم على أس���اس الش���راكة 
الوطني���ة ولي���س تفرد فصيل م���ا بالقرار 

الفلسطيني".
وأش���ار المص���در إلى أن وض���ع المصالحة 
الي���وم مرته���ن إل���ى بمدى قب���ول حركة 
فت���ح بهذه الش���راكة، "وهذا ما س���يجري 
نقاش���ه بين وفد فتح الذي سيزور القاهرة 

والمسؤولين المصريين".
وبّي���ن القيادي في حماس أن الش���راكة ال 
تعني تدخ���ل حماس بش���ؤون الحكومة، 
إنما بمش���اركة حم���اس في صن���ع القرار 
المؤسس���ات  داخ���ل  الفلس���طيني 
الفلسطينية الرس���مية المتمثلة بمنظمة 

التحرير الفلسطينية.

قيادي بحماس: المصالحة ال تعني ذهابنا إلى المنازل

هل تنجح مصر في تحقيق الشراكة بين »فتح وحماس«؟
غزة/ حممود عمر:

بينما تبذل م�صر جهودًا جديدة 
ومكثفة لإحياء م�صار امل�صاحلة 

الفل�صطينية جمددًا بني حركتي 
فتح وحما�س، تدور ت�صاوؤلت 

فل�صطينية حول مدى قدرة 
القاهرة هذه املرة يف اجناز 

هذا امللف وحتقيق ال�صراكة 
بني الطرفني، وو�صع اآليه 

جيدة لتنفيذ التفاق ، وكيف 
ميكن التغلب على العقبات التي 

تواجهها، يف ظل التقدم الذي 
حققته القاهرة موؤخرا يف هذا 

امللف.   وغادر اأم�س، وفد حركة 
حما�س برئا�صة نائب رئي�س املكتب 
ال�صيا�صي للحركة �صالح العاروري،  

القاهرة بعد ا�صتكمال املباحثات 
مع امل�صوؤولني امل�صريني.

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالسالمية في محافظة 
رام الل����ه والبي����رة إلى المش����اركة ف����ي كافة 
الفعاليات واألنش����طة لمناسبة اليوم العالمي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وطالب����ت القوى ف����ي بيان وصل االس����تقالل 
نس����خة منه، باعتبار الخميس المقبل 11/29 
يوًم����ا إلع����الء صوت الش����عب الفلس����طيني 
المطالب بتطبي����ق القرارات الدولية المتعلقة 
بحق����وق ش����عبنا، والدع����وة للمش����اركة في 
االعتصام أمام األم����م المتحدة في المصيون 

الساعة 12:00 ظهًرا.
وقال����ت إن" ش����عبنا وهو يمض����ي على طريق 
كفاحه الوطني المش����روع مس����لًحا بالقرارات 

الدولية وقوة الش����رعية الدولية، مطالًبا العالم 
بتوفي����ر الحماية من ظل����م االحتالل، وحمالت 
القم����ع واإلره����اب المنظم بالضف����ة الغربية 
وقط����اع غ����زة، يطالب في الوق����ت ذاته بإرادة 
دولية حقيقية وجدية لمحاسبة االحتالل على 
جرائم����ه المتواصلة وف����رض العقوبات عليه 

حتى ينصاع للقانون الدولي".
وأك����دت ض����رورة اس����تنهاض كل اإلمكانات 
العنصرية  االحت����الل  لمواجه����ة سياس����ات 
واس����تهداف  المحتلة،  القدس  الس����يما في 
المقدس����ات اإلسالمية والمس����يحية، وكذلك 
قرار إجالء أكثر من 700 مواطن من بلدة سلوان 
ضمن مخططات تهوي����د المدينة وتفريغها 
من سكانها لتكريس األمر الواقع، ورفض هذا 

القرار الجائر والتصدي له بكل قوة وثبات.
 ودع����ت إلى إتمام مس����يرة المصالحة بإنهاء 
االنقس����ام الكارثي والتوحد فوًرا خلف برنامج 
كفاحي ووطني إلفش����ال مش����اريع االحتالل، 
واإلدارة األمريكي����ة لتصفية حقوق ش����عبنا 
المش����روعة وإزالة العقبات الت����ي تحول دون 
تحقيقه����ا، والترحي����ب بالجه����ود المصرية 
إليج����اد مقارب����ات لتحقي����ق مصالحة تصون 

وحدة شعبنا وحقوقه.
وطالبت بالمش����اركة الواس����عة ي����وم الجمعة 
المقب����ل في الفعاليات الرافضة لالس����تيطان 
في مواقع المغير، والريس����ان، والخان األحمر، 
وأداء ص����الة الجمع����ة فيه����ا ث����م االنط����الق 

بالمسيرات الشعبية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قال وزير الجيش اإلس���رائيلي األس���بق، موش���يه يعلون، في لقاء إذاعي أجري معه أمس 
الس���بت، إن تهديدات الرئيس الفلس���طيني محمود عباس بوقف التنس���يق األمني مع 

"إسرائيل"، هي تهديدات زائفة.
وأضاف يعلون أن "إسرائيل" تقوم بكل التحركات ضد أعداء السلطة الفلسطينية في رام 

الله – حماس والجهاد وغيرهم" حسب قوله.
 من جانب آخر، قال "إن ما يدور في السياس���ة اإلس���رائيلية يعتبر تهديدا وجوديا على 

إسرائيل".
يشار إلى أن الوزير األسبق يعلون شغل منصب وزير الجيش في حكومة نتنياهو قبل أن 
تنش���ب خالفات بينه وبين رئيس الحكومة اضطر في نهاية األمر إلى ترك الوزارة ليحل 

محله أفيغدور ليبرمان، الذي استقال هو اآلخر.
ويحاول يعلون خوض االنتخابات البرلمانية القادمة على رأس تشكيل سياسي منفصل 
عن حزب الليكود الذي كان ينتمي إليه، ولكن على ما يبدو أن محاوالته لم تتكلل بالنجاح 

الذي كان يتوقعه يعلون نفسه.

قوى رام الله تدعو ألوسع مشاركة 
باليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

يعلون: تهديدات عباس 
بوقف التنسيق األمني زائفة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
  املجل�س الأعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح دير البلح

الى المنفذ ضده / عيسى كمال محمد الهباش 
 النصي���رات – غرب المخيم الجديد قرب مس���جد ذو النورين – خارج 

البالد حاليا .
  الموضوع / إخطار تنفيذ صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح دير 

البلح في  القضية التنفيذية رقم 2018/4170
ابلغك ان���ه طبقا لاللتزام المترتب عليكم بموجب الكمبيالة والمحررة 
بتاري���خ 2018/9/1م والمق���ام بموجبه���ا القضي���ة التنفيذية رقم 
2018/4170 وال���ذي يلزمك فيه بدفع مبلغ وقدره )$9800( تس���عة 
االف وثمانمائ���ة دوالر امريكي , باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف 

لصالح طالب التنفيذ : نداء احمد محمود المصري .
لذلك نكلفك بالوف���اء بالتزامك وذلك بحضورك إل���ى دائرة التنفيذ 
بمحكمة صلح دير البلح في غصون اس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن 
لدفع المبلغ المطلوب باإلضافة للرس���وم والمصاريف وإذا لم تحضر 

فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

  ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح 
اأ / جمدي نبيل القدرة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

  سند تبليغ حكم غيابي صادر 
عن محكمة الوسطى الشرعية

  في القضية اساس 2018/748 وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع 
ال���ى المدعى عليه / منذر يحيى ابراهيم رباح من الس���وافير وس���كان 
النصيرات س���ابقا والمجهول محل االقامة داخل حدود قطاع غزة لقد 
حكم عليك في القضية اس���اس 2018/748 المقام���ة عليك من قبل 
المدعية زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدخ���ول بها / بيان احمد 
عبد العصار من جولس وسكان النصيرات بتطليقها منك طلقة واحدة 
بائنة بينون���ة صغرى دفعا للضرر الحاصل من الش���قاق والنزاع غيابا 
بحقك قابال لالعتراض واالس���تئناف بتاري���خ 2018/11/22 لذلك صار 

تبليغك حسب االصول .
وحرر في 14 من ربيع اول لسنة 1440 ه�� وفق 2018/11/22م 

 قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل ابو را�س

ومنذ نحو 8 سنوات، بدأت محاوالت المستوطنين لالستيالء 
على األراض���ي والعقارات في الحي، بطرق متعددة وملتوية، 
في حي���ن أن غالبي���ة العائ���الت تمكنت م���ن الحفاظ على 
عقاراتها حتى اليوم، فيما تمكنت الجمعيات االستيطانية 

من السيطرة على بعضها.
إذ رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا االلتماس المقدم من 
أهال���ي حي " بطن الهوى " في بلدة س���لوان جنوب القدس 
، وس���محت لجمعي���ة "عطي���رت كوهنيم " االس���تيطانية ، 
باالستمرار في طرد 700 فلسطيني ، بزعم أن منازلهم بنيت 
على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الش���عب الفلس���طيني 
عام 1948 ، على الرغم من إق���رار هيئة القضاة بأن إجراءات 
المنظمة في االستيالء على األرض قد شابتها عيوب وأثارت 

أسئلة حول قانونية نقل األرض إلى الجمعية اليمينية.
وكانت جمعي���ة "عطي���رت كوهنيم" االس���تيطانية ، التي 
تنش���ط لتهوي���د القدس المحتل���ة ، قد قدم���ت طلبا بطرد 
العائالت الفلسطينية بمس���اعدة المدير العام لوزارة قضاء 
االحتالل ، وذلك س���عيا منها لالستيالء على المنطقة وعلى 
البناي���ات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 
120 عام���ا ، وس���لمت أكثر من 70 عائلة فلس���طينية تضم 

المئات من أهالي الحي ، بالغات قضائية.
وكانت الجمعية االس���تيطانية ، والت���ي حصلت عام 2001 
عل���ى حق إدارة أمالك الجمعي���ة اليهودية التي تدعي أنها 
امتلك���ت األرض قديًم���ا )قبل العام 1948(، قد ش���رعت في 
ش���هر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتس���ليم البالغات ألهالي 
الح���ي ، وقام الس���كان بدوره���م بالرد على الدع���وات التي 
قدمت ضده���م ،  وصدر أكثر من ق���رار قضائي عن محاكم 
االحتالل )الصلح والمركزية( تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" 
بامت���الك األرض التي تبلغ مس���احتها 5 دونمات و200 متر 

مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين. 
وتهدف مخطط���ات االحتالل إلى الس���يطرة عل���ى البيوت 
الفلس���طينية ، وط���رد س���كانها من خالل إقام���ة تجمعات 
استيطانية توسعية وخاصة في حي بطن الهوى أكثر أحياء 

البلدة فقرا واكتظاظا بالسكان.
وكان تقري���ر إس���رائيلي ذكر أن حي بطن اله���وى في بلدة 

س���لوان في القدس المحتلة ، يتعرض لحملة تطهير عرقي 
تمارس���ها الحكومة اإلسرائيلية لتهجير س���كانه ، وتغيير 

تركيبة السكان.
وق���ال مرك���ز المعلوم���ات "اإلس���رائيلي "لحقوق اإلنس���ان 
"بتس���يلم"، ف���ي تقرير له مس���اء الخميس الماض���ي : " إن 
عش���رات الدعاوى القضائية قدمت للمحاكم اإلس���رائيلية 
المختصة ، إلخالء وتهجير أسر فلسطينية بأكملها ،  مقيمة 

منذ عشرات السنين في حي بطن الهوي ".
وش���دد المركز على أن االس���تيطان داخل ح���ي بطن الهوى 
ف���ي س���لوان ، ج���زٌء ال يتج���ّزأ م���ن مخطط تهوي���د حوض 
البلدة القديم���ة ، الذي تنفذه قوات االحت���الل والجمعّيات 
االستيطانّية - داخل الحي اإلسالمي في البلدة القديمة من 

القدس المحتلة.

ترحيل جماعي
الناطق باس���م أهالي حي س���لوان ورئيس لجنة الدفاع عن 
الحي فخري أبو دياب ، حذر من مواجهة حوالي 700 مقدسي 
في منطقة بطن الهوى بحي سلوان بمدينة القدس المحتلة 

، خط���ر الترحيل الجماع���ي والتطهير العرق���ي بالمنطقة ، 
بعد ادعاءات باطلة من جمعية اس���تيطانية أنهم يمتلكون 

أراضى المنطقة منذ القرن التاسع عشر .
وأوض���ح أبو دياب ل�"االس���تقالل " أن االحتالل اإلس���رائيلي 
يحاول ف���رض أمر واق���ع جغرافي وديمغراف���ي جديد على  
المدين���ة المقدس���ة ، بع���د ه���دم وترحيل المقدس���يين 
من منطق���ة بطن الهوى بحي س���لوان ، مبين���ا أن االحتالل 
اإلسرائيلي يسعى لطرد س���كان المنطقة األصليين ، و بناء 
الوحدات االستيطانية و احالل بديل عنهم من المستوطنين 

.
وأش���ار إلى أن حي بطن الهوى الذي يبعد حوالي  400 م عن 
المس���جد األقصى واألحياء القريبة األخرى منه ، يعتبر خط 
الدفاع األول عن المس���جد األقصى ، وبالتالي جميع س���كانه 

مهددون بالترحيل والطرد .
ولف���ت إل���ى أن االحت���الل اإلس���رائيلي يح���اول محاص���رة 
منطقة بطن اله���وى وأحياء القدس بالمس���توطنين والبؤر 
االس���تيطانية ، ليضمن عدم تواجد أي مقدس���ي يدافع عن 

المس���جد األقصى كما حدث  في ش���هر تموز / 2017 حين 
هبوا للنص���رة والدفاع عن باب األس���باط واس���تطاعوا إزالة 

األبواب االلكترونية . 
وش���دد على أن الجماعات االس���تيطانية بمس���اعدة حكومة 
االحتالل اإلس���رائيلي و القض���اء اإلس���رائيلي ، على تزوير 
الحقائ���ق الديني���ة والتاريخي���ة و التوراة ، لبن���اء الحدائق 
التلمودي���ة  والمخططات االس���تيطانية بمحيط المس���جد 

األقصى . 

خطورة كبرية 
بدوره ، اعتبر خضر س���المة رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة 
االس���تيطان باألحياء المقدس���ية أن "حي بطن الهوى  " من 
أكثر األحياء جنوب المس���جد األقصى اس���تهدافا من قبل 

جمعيات االستيطان اليهودية . 
وأش���ار سالمة ل�"االستقالل"  إلى أن " يهود اليمن " كانوا قد 
استقروا في الحي عام 1881، قبل أن يغادروه بسبب األوضاع 
السياس���ية واألمنية آنذاك في عام 1929، تاركين خلفهم 

منازل بيع العديد منها إلى مواطنين مقدسيين .
وشدد على أن االحتالل اإلس���رائيلي يعمل على أكبر عملية 
تطهير عرقي وطرد جماعي للمقدس���يين في بلدة س���لوان 

واألحياء القريبة من المسجد األقصى . 
 وأوضح أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى لالستيالء على منازل 
المقدس���يين ضمن خطة و رؤية اس���تراتيجية إس���رائيلية 
واضحة ؛ للحد من عدد المقدسيين بمحيط المسجد األقصى 

بمدينة القدس . 
وأعتبر  أن ما يجرى من طرد وترحيل س���كان حي بطن الهوى 
ببلدة س���لوان بالقدس ، ينذر بخطورة بالغ���ة ،  وهو امتداد 
للحمل���ة المس���عورة ضد بلدة س���لوان ، وتصعيد خطير في 

وسائل االستيالء على العقارات الفلسطينية. 
ولفت إلى أن الجمعيات االس���تيطانية تستعين بقوانين ما 
زالت تس���تخدمها لمزيد من التغلغل االستيطاني في حي 
بط���ن الهوى  الذي تدعي أنها تملك فيه خمس���ة دونمات ، 
واألحياء جميعها ببلدة س���لوان ، منها قانون "حارس أمالك 
الغائبي���ن " ، و المصلحة العام���ة ، وأيضا األمالك اليهودية 

قبل عام 1948" . 

قرار إسرائيلي بطرد 700  من سكانه 

بطن الهوى بسلوان.. حي مقدسي يقاوم اإلخالء والتهجير 
غزة / �سماح املبحوح:

ت�س��هد مدين��ة القد���س املحتل��ة خا�س��ة الأحي��اء 
والبل��دات القريبة من امل�س��جد الأق�س��ى يف الأونة 
مل  اإذ  ؛  فيه��ا  التهوي��د  وت��رية  ت�س��ارع  الأخ��رية 

يتوق��ف الحت��ال الإ�س��رائيلي يوما ع��ن حماولة 
تهج��ري وتطهري عرقي لل�س��كان من منازلهم ل�س��الح 
امل�ستوطنني لا�ستياء على كامل البلدة، باعتبارها 
واحلا�س��نة  الأق�س��ى،  ع��ن  الأول  الدف��اع  خ��ط 

اجلنوبي��ة ل��ه.  وبالتزامن مع ق��رار ترحيل وطرد 
العائ��ات املقد�س��ية م��ن حي ال�س��يخ ج��راح  ببلدة 
�س��لوان ، يواجه حوايل 700 مقد�س��ي من حي بطن 

الهوى ذات امل�سري يف ذات املنطقة . 

رام الله / االستقالل:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية 
واألخالقية تجاه أبناء الش���عب الفلس���طيني، واتخاذ ما يلزم م���ن اإلجراءات العاجلة 

لتوفير الحماية الدولية له من عصابات المستوطنين.
وأدانت الوزارة في بيان لها، بأشد العبارات اعتداء المستوطنين وعناصر عصاباتهم 
اإلرهابية على قرية بيت إكس���ا ش���مال غرب القدس المحتلة، وذلك بإعطاب مركبات 
المواطنين وخط شعاراٍت عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل والترحيل، إضافة 

لمحاولة إحراق مسجد في منطقة البرج.
وأضافت أن هذا االعتداء الغاشم يأتي في سياق تصعيد المستوطنين العتداءاتهم 
ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وكما هو 
حاصل في اآلونة األخيرة في منطقة جنوب غرب نابلس، وتحديًدا ضد قرية عوريف.

وأك���دت أن هذه العمليات اإلرهابية تتم بحماية قوات االحتالل وتحت س���مع وبصر 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية وأذرعها المختلف���ة، في تصعيد ملحوظ ش���هدته المرحلة 
األخي���رة في محاولة لتوس���يع رقعة االس���تيطان والس���يطرة على مزي���د من األرض 
الفلسطينية، وممارس���ة عديد األشكال من التضييق على المواطنين وحرمانهم من 

الوصول ألراضيهم.

الخارجية تطالب مجلس األمن بحماية 
الفلسطينيين من المستوطنين

األحد 17 ربيع األول 1440 هــ 25 نوفمبر 2018 م

2018/11/22

اعـــالن مزاد
تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم الذبحية )المسلخ( من الفترة 2019/1/1 

حتى 2019/12/31 وذلك بطريق المزاد العلني و بالشروط التالية :-
-1 س���يتم عقد المزاد يوم الس���بت الموافق 2018/12/01 الس���اعة 

العاشرة صباحًا في مقر البلدية 
-2 تدفع قيمة المزاد نقدًا حين التوقيع على العقد.   

-3 دفع مبلغ50.000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد.
-4 على من يرس���و عليه المزاد دفع %2.5 رس���وم الداللة والدفع فورَا 

على طاولة المزاد.
-5 أعل���ي اثنين في الم���زاد يبقى مبلغ التأمين الم���ودع لدي البلدية 

موجود في الصندوق لحين االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
-6 في حالة انس���حاب من أرس���ى عليه المزاد يفقد حق���ه بالمطالبة 

بإرجاع مبلغ  تأمين دخول المزاد 
-7 يلت���زم كل من يرس���و عليه الم���زاد باللوائح واألنظم���ة والقوانين 
المعم���ول بها بالبلدية وكافة التعليم���ات المنظمة لعمل القلم وبما 

يخص تحصيل الرسوم. 
-8 مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد 

-9  يلت���زم الملتزم بمواعيد العمل حس���ب التعليم���ات الصادرة عن 
البلدية .

مع االحرتام
    رئي�س البلدية

بلدية خان يون�س                                            
دائرة ال�شئون القانونية                             

امل�شاعد القانوين

                                                             Municipality of Khan younis
                                                                         Management of concerns leg 
                    legal assistant

 دولة فل�شطني
 املجل�س االأعلى للق�شاء

  لدى حمكمة �شلح غزة املوقرة 
   في الطلب رقم )2018/2750( 

 متعلق بالقضية رقم )2016/629( 
المستدعي / بسام صالح محمد المدني – غزة – خلف الطيران .

  وكيله  المحامي / رامي فيصل اشتيوي .
المس���تدعى ضده / منير صالح محمد المدن���ي – غزة الرمال – خلف 

الطيران منزل ناهض الريس
مذكرة حضور

الى المستدعى ضده حاليا بما ان المستدعي قد اقام عليك القضية 
رقم )629/ 2016م( صلح غزة موضوعها تقس���يم اموال مشتركة كما 

هو وارد في الئحة الدعوى المحفوظ لك نسخة عنها .
لكل ما س���بق فإن المس���تدعي يطالبك بالحضور لدى هذه المحكمة 
يوم الثالثاء الموافق 2018/12/18م الساعة الثامنة والنصف صباحا .

ليك���ن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعي 
ان يس���ير في دعواه وللمحكمة ان تحكم في الدعوى واعتبار الحكم 

حضوريا . حرر في : 2018/11/18م

 رئي�س قلم حمكمة �شلح غزة
اال�شتاذ / عمار قنديل

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
أم���س، أن األس���ير المريض يس���ري عطية محمد 
المصري )35 عامًا(، من مدينة دير البلح وسطة قطاع 
غزة، مازال يعاني من سياس���ة اإلهمال الطبي التي 
تنتهجها مصلحة س���جون االحت���الل الصهيوني 

بحقه وبحق األسرى المرضى.
وأفاد األس���ير يس���ري المصري في رس���الة وصلت 
مؤسسة مهجة القدس نسخة عنها، أنه منذ بداية 
عام 2018 طرأ تدهور على وضعه الصحي عدة مرات 
وتم نقله من س���جن نفحة إلى سجن ايشل بحجة 
الق���رب من العيادات المتخصصة، حيث أجرى عدة 
فحوصات في عيادة سجن ايشل ولم يتم التعامل 
معه من قبل مصلحة الس���جون كمريض س���رطان 
الغ���دة الدرقية وذل���ك ضمن سياس���ة المماطلة 
واإلهمال المس���تمر بحق المرضى، ولم يتم إعطاؤه 
العالجات المناس���بة واختصر الطبي���ب غالبًا على 

إعطائه المسكنات.
وأضاف األس���ير يسري في رسالته أنه تم نقله إلى 
س���جن رامون بناًء على طلبه وذلك لسوء الوضع في 
سجن ايشل، موضحًا أنه أجرى في شهر أغسطس 
الماضي عملية منظار للقولون الذي يعاني منه منذ 
سنوات وتأكد وجود انتفاخ في القولون وانتفاخ آخر 
أسفل األمعاء وتم تحويله لمختص جراح لتحديد 
اإلج���راءات الالزمة وينتظر منذ ذلك التاريخ تقديم 
الع���الج الالزم له، وأضاف أيض���ًا أنه ُأجري له صورة 

للبروستاتا والكبد وشملت كذلك القولون في تاريخ 
2018/10/14 وتبين وجود مش���كلة في البروستاتا 
وتأكد وجود أورام في الكبد منذ س���نوات لم تعالج 
حتى اآلن وتم إبالغه في عيادة رامون أنه من المقرر 
عرضه على مختص في الفترة القادمة وحتى تاريخ 

لم يتم عرضه.
وأشار األس���ير المصري في رس���الته إلى أنه ظهر 
معه قبل أسبوع انتفاخ جديد أسفل الرقبة، وكذلك 
وجود مشكلة في تنظيم دقات القلب، وهو بحاجة 
ماسة لمتابعة صحية عاجلة لتقديم العالج الالزم له 

قبل تفاقم وضعه الصحي إلى األسوأ.
من جهتها حملت مؤسسة مهجة القدس سلطات 
االحتالل الصهيوني المسئولية الكاملة عن التدهور 
الصح���ي المس���تمر الذي أصاب األس���ير يس���ري 
المصري؛ معتبرًة أن ما ارتكب بحقه وحق األس���رى 
المرضى بمثابة جريمة؛ حيث تواصل إدارة السجون 
العنصرية سياسة االعدام البطيء بحق األسرى في 
السجون مخالفة كل القوانين واالتفاقيات الدولية 

التي تفرض احترام حقوق األسرى في العالج.
وطالبت مهج���ة القدس، الجمعي���ات التي تعنى 
بش���ؤون األسرى ومؤسس���ات حقوق االنسان وفي 
مقدمتها اللجن���ة الدولية للصليب األحمر ومجلس 
حقوق االنس���ان بضرورة التدخ���ل الفوري للضغط 
على االحتالل لإلفراج عن األس���ير المريض يسري 
المص���ري لتقديم العالج الالزم له خارج الس���جون؛ 
وكذلك االهتمام بملف األسرى المرضى في سجون 
االحتالل وتمكينهم من حقوقهم المش���روعة في 

العالج والحرية.
جدير بالذكر أن األس���ير المريض يسري المصري 
ول���د بتاريخ 1983/03/23م، وه���و أعزب، واعتقلته 
ق���وات االحتالل بتاريخ 2003/06/09م، وحكم عليه 
بالسجن لمدة عشرين عامًا وينتمي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين؛ وُيعد أحد ضحايا سياسة 
اإلهم���ال الطب���ي المتعمد في س���جون االحتالل؛ 
وُيصنف ضمن الحاالت المرضية األكثر خطورة في 

سجون االحتالل.

القاهرة/ االستقالل:
أدانت جامعة الدول العربية، أمس الس���بت، بشدة قرار سلطات االحتالل 
االس���رائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون 
القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما، 
وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات 

الفلسطينية.
ودعا األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين 
واالراضي العربية المحتلة الس���فير سعيد أبو علي في تصريح صحافي، 
المجتمع الدولي بضرورة التحرك لتحميل »إسرائيل« مسؤولية هذا القرار 
المجحف الذي يعتب���ر انتهاكا للقانون الدولي واإلنس���اني، مضيفا ان 

فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة ال يقدم عليها سوى االحتالل.
وشدد السفير أبو علي، على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي 
عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني، 
مش���ددا على أن الح���ل الوحيد أم���ام المجتمع الدول���ي المعاصر 
والمتقدم هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من 
شأنها إنهاء االحتالل في سبيل إشاعة ونشر العدل واالستقرار في 

المنطقة.
وطالب األمين العام المس���اعد، بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات 
الجائ���رة والمخالفة والتي تأتي في إطار سياس���ة التصعيد الممنهجة 
والمتزايدة من قبل االحتالل بحق المدينة المحتلة وقياداتها ومواطنيها.

وقال الس���فير أبو علي، إن هذه العملي���ات اإلرهابية تتم بحماية قوات 
االحتالل وتحت س���مع وبصر الحكومة اإلس���رائيلية وأذرعها المختلفة، 
وذلك في تصعيد ملحوظ شهدته المرحلة األخيرة في محاولة لتوسيع 
رقعة االستيطان والسيطرة على مزيد من األرض الفلسطينية، وممارسة 
عديد األش���كال من التضييق على الش���عب الفلس���طيني وحرمانه من 

الوصول إلى أراضيه المستهدفة.

عمان/ االستقالل:
أطلق مجموعة من الناش���طين األردنيين، مبادرة شبابية تحت عنوان "أردنيون لكسر 
الحصار عن غزة"، لتس���ليط الضوء على قضية الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع 

غزة منذ قرابة ال� 12 عاًما.
وقالت س���ارة س���ويلم، )من مؤسس���ي المبادرة(، إن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم 
الدعم المعنوي واإلعالمي للش���عب الفلس���طيني في قطاع غزة، ودعم صمودهم في 
مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي. وأضافت س���ويلم في تصريح لها، أن المبادرة قامت 
بإنش���اء مجموعة على موقع التواصل االجتماعي "فيس���بوك"، وقد انضم لها عشرات 

الشبان األردنيين المهتمين بدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
وأش���ارت إلى أن المبادرة تحضر للقيام بمجموعة من األنش���طة والفعاليات لتسليط 
الضوء على الحصار الذي تتعرض له غزة منذ عقد ونيف، موضحة أنه يجري الترتيب 

حالًيا لعقد ندوة حوارية حول حصار غزة بالتعاون مع حزب جبهة العمل اإلسالمي.
وأوضحت أن الندوة س���تقوم باس���تضافة عدد من الش���خصيات الناش���طة في هذا 
المجال، حيث س���يجري بحث سبل دعم قطاع غزة، وطرق تسليط الضوء على المعاناة 
التي يتعرض لها الش���عب الفلس���طيني الش���قيق، على حد تعبيرها. يشار إلى أن 
إسرائيل قامت بفرض حصار اقتصادي خانق على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة 
اإلس���المية "حماس" بالفوز في االنتخابات التش���ريعية في 2006، ويشتمل الحصار 
عل���ى منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من الس���لع، من بينها الخل 

والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
افاد مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، بأن األسير اياد محمد أحمد أبو 
الرب، من بلدة جلبون شرق جنين، ومحكوم  بالسجن مدى الحياة، دخل عامه ال� 

14 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

طهران/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس إسماعيل 
هنية أمس السبت أن االحتالل اإلسرائيلي سيبقى العدو 
الرئيس لألمة، مهما حاول البعض أن يمرره أو يهيئ له 

طريق االندماج في المنطقة.
وش���دد هنية في كلمة له خالل مؤتمر الوحدة اإلسالمية 
ال�32 المنعق���د في العاصمة اإليراني���ة طهران بعنوان 
"القدس محور ووحدة األمة" على أنه ال مستقبل لالحتالل 
على أرض فلسطين، وال مستقبل لكل محاوالت التطبيع، 
داعيا لبناء تحالف قوي واستراتيجي يجمع كل القوى في 

كافة المجاالت لمواجهة تحديات قضيتنا.
وأوضح أن قضية فلسطين ليست قضية شعب أو عرق أو 
حزب أو منظمة إنما قضية كل المسلمين، وهي البوصلة 

األهم التي تلتقي حولها األم���ة، وهي قضية تجمع وال 
تفرق، وال ينبغي أن تنس���ى أو تغلب في ظل الخالفات، 
ويج���ب أن تبقى حية وحاضرة ف���وق كل اختالف وتعلو 

فوق كل اعتبار.
ونب���ه هنية إل���ى أن المرحلة الحالية تع���د األخطر على 
الق���دس والمس���جد األقص���ى، منوها إل���ى أن االحتالل 
ينفذ مخططا "لعينا" ضد القدس أرضا وش���عبا ومسجدا 

ومقدسات.
وبين أن الفلسطينيين بحاجة ألن يسفر هذا المؤتمر عن 
تبني استراتيجية إس���المية لألمة للتصدي لمخططات 
االحتالل وحماية القدس، وذلك بتعزيز صمود أهلنا في 
القدس المحتلة والتصدي لكل محاوالت تهويد المسجد 

األقصى أو تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأكد رئيس المكتب السياس���ي لحماس على أنهم على 
ثقة بأن هذا المؤتمر سيش���كل دعما وس���ندًنا حقيقيا 
للقدس وللتص���دي للمخطط���ات الصهيونية الهادفة 

النتزاع القدس من محيطها العربي واإلسالمي.
ونوه هنية إل���ى أن القضية الفلس���طينية تمر بمرحلة 
خطيرة مع استمرار "المشروع الصهيوني" في مخططات 
لتصفيتها وتهويد القدس في ظل االنحياز التام الذي 
أعلنته اإلدارة األمريكية الجديدة تجاه االحتالل وانشغال 

الدول العربية واإلسالمية في قضاياها الداخلية.
ودع���ا لبناء تحالف قوي واس���تراتيجي يجمع كل القوى 
في كافة المجاالت لمواجه���ة هذه التحديات "فمعركة 
القدس ليس���ت معركة الشعب الفلس���طيني وحده بل 

معركة االمة وأحرار العام".

مبادرة أردنية شبابية لتسليط 
الضوء على حصار قطاع غزة

مهجة القدس: األسير »المصري« يعاني من سياسة اإلهمال الطبي

هنية يدعو لتحالف يجمع قوى األمة لمواجهة تحديات قضيتنا

الجامعة العربية تدين قرار 
االحتالل بحق الحسيني وغيث

األسير اياد أبو الرب من جلبون 
يدخل عامه الـ14 في األسر
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اعـــالن مزاد
تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم الذبحية )المسلخ( من الفترة 2019/1/1 

حتى 2019/12/31 وذلك بطريق المزاد العلني و بالشروط التالية :-
-1 س���يتم عقد المزاد يوم الس���بت الموافق 2018/12/01 الس���اعة 

العاشرة صباحًا في مقر البلدية 
-2 تدفع قيمة المزاد نقدًا حين التوقيع على العقد.   

-3 دفع مبلغ50.000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد.
-4 على من يرس���و عليه المزاد دفع %2.5 رس���وم الداللة والدفع فورَا 

على طاولة المزاد.
-5 أعل���ي اثنين في الم���زاد يبقى مبلغ التأمين الم���ودع لدي البلدية 

موجود في الصندوق لحين االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
-6 في حالة انس���حاب من أرس���ى عليه المزاد يفقد حق���ه بالمطالبة 

بإرجاع مبلغ  تأمين دخول المزاد 
-7 يلت���زم كل من يرس���و عليه الم���زاد باللوائح واألنظم���ة والقوانين 
المعم���ول بها بالبلدية وكافة التعليم���ات المنظمة لعمل القلم وبما 

يخص تحصيل الرسوم. 
-8 مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد 

-9  يلت���زم الملتزم بمواعيد العمل حس���ب التعليم���ات الصادرة عن 
البلدية .

مع االحرتام
    رئي�س البلدية

بلدية خان يون�س                                            
دائرة ال�شئون القانونية                             

امل�شاعد القانوين

                                                             Municipality of Khan younis
                                                                         Management of concerns leg 
                    legal assistant

 دولة فل�شطني
 املجل�س االأعلى للق�شاء

  لدى حمكمة �شلح غزة املوقرة 
   في الطلب رقم )2018/2750( 

 متعلق بالقضية رقم )2016/629( 
المستدعي / بسام صالح محمد المدني – غزة – خلف الطيران .

  وكيله  المحامي / رامي فيصل اشتيوي .
المس���تدعى ضده / منير صالح محمد المدن���ي – غزة الرمال – خلف 

الطيران منزل ناهض الريس
مذكرة حضور

الى المستدعى ضده حاليا بما ان المستدعي قد اقام عليك القضية 
رقم )629/ 2016م( صلح غزة موضوعها تقس���يم اموال مشتركة كما 

هو وارد في الئحة الدعوى المحفوظ لك نسخة عنها .
لكل ما س���بق فإن المس���تدعي يطالبك بالحضور لدى هذه المحكمة 
يوم الثالثاء الموافق 2018/12/18م الساعة الثامنة والنصف صباحا .

ليك���ن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعي 
ان يس���ير في دعواه وللمحكمة ان تحكم في الدعوى واعتبار الحكم 

حضوريا . حرر في : 2018/11/18م

 رئي�س قلم حمكمة �شلح غزة
اال�شتاذ / عمار قنديل

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
أم���س، أن األس���ير المريض يس���ري عطية محمد 
المصري )35 عامًا(، من مدينة دير البلح وسطة قطاع 
غزة، مازال يعاني من سياس���ة اإلهمال الطبي التي 
تنتهجها مصلحة س���جون االحت���الل الصهيوني 

بحقه وبحق األسرى المرضى.
وأفاد األس���ير يس���ري المصري في رس���الة وصلت 
مؤسسة مهجة القدس نسخة عنها، أنه منذ بداية 
عام 2018 طرأ تدهور على وضعه الصحي عدة مرات 
وتم نقله من س���جن نفحة إلى سجن ايشل بحجة 
الق���رب من العيادات المتخصصة، حيث أجرى عدة 
فحوصات في عيادة سجن ايشل ولم يتم التعامل 
معه من قبل مصلحة الس���جون كمريض س���رطان 
الغ���دة الدرقية وذل���ك ضمن سياس���ة المماطلة 
واإلهمال المس���تمر بحق المرضى، ولم يتم إعطاؤه 
العالجات المناس���بة واختصر الطبي���ب غالبًا على 

إعطائه المسكنات.
وأضاف األس���ير يسري في رسالته أنه تم نقله إلى 
س���جن رامون بناًء على طلبه وذلك لسوء الوضع في 
سجن ايشل، موضحًا أنه أجرى في شهر أغسطس 
الماضي عملية منظار للقولون الذي يعاني منه منذ 
سنوات وتأكد وجود انتفاخ في القولون وانتفاخ آخر 
أسفل األمعاء وتم تحويله لمختص جراح لتحديد 
اإلج���راءات الالزمة وينتظر منذ ذلك التاريخ تقديم 
الع���الج الالزم له، وأضاف أيض���ًا أنه ُأجري له صورة 

للبروستاتا والكبد وشملت كذلك القولون في تاريخ 
2018/10/14 وتبين وجود مش���كلة في البروستاتا 
وتأكد وجود أورام في الكبد منذ س���نوات لم تعالج 
حتى اآلن وتم إبالغه في عيادة رامون أنه من المقرر 
عرضه على مختص في الفترة القادمة وحتى تاريخ 

لم يتم عرضه.
وأشار األس���ير المصري في رس���الته إلى أنه ظهر 
معه قبل أسبوع انتفاخ جديد أسفل الرقبة، وكذلك 
وجود مشكلة في تنظيم دقات القلب، وهو بحاجة 
ماسة لمتابعة صحية عاجلة لتقديم العالج الالزم له 

قبل تفاقم وضعه الصحي إلى األسوأ.
من جهتها حملت مؤسسة مهجة القدس سلطات 
االحتالل الصهيوني المسئولية الكاملة عن التدهور 
الصح���ي المس���تمر الذي أصاب األس���ير يس���ري 
المصري؛ معتبرًة أن ما ارتكب بحقه وحق األس���رى 
المرضى بمثابة جريمة؛ حيث تواصل إدارة السجون 
العنصرية سياسة االعدام البطيء بحق األسرى في 
السجون مخالفة كل القوانين واالتفاقيات الدولية 

التي تفرض احترام حقوق األسرى في العالج.
وطالبت مهج���ة القدس، الجمعي���ات التي تعنى 
بش���ؤون األسرى ومؤسس���ات حقوق االنسان وفي 
مقدمتها اللجن���ة الدولية للصليب األحمر ومجلس 
حقوق االنس���ان بضرورة التدخ���ل الفوري للضغط 
على االحتالل لإلفراج عن األس���ير المريض يسري 
المص���ري لتقديم العالج الالزم له خارج الس���جون؛ 
وكذلك االهتمام بملف األسرى المرضى في سجون 
االحتالل وتمكينهم من حقوقهم المش���روعة في 

العالج والحرية.
جدير بالذكر أن األس���ير المريض يسري المصري 
ول���د بتاريخ 1983/03/23م، وه���و أعزب، واعتقلته 
ق���وات االحتالل بتاريخ 2003/06/09م، وحكم عليه 
بالسجن لمدة عشرين عامًا وينتمي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين؛ وُيعد أحد ضحايا سياسة 
اإلهم���ال الطب���ي المتعمد في س���جون االحتالل؛ 
وُيصنف ضمن الحاالت المرضية األكثر خطورة في 

سجون االحتالل.

القاهرة/ االستقالل:
أدانت جامعة الدول العربية، أمس الس���بت، بشدة قرار سلطات االحتالل 
االس���رائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون 
القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما، 
وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات 

الفلسطينية.
ودعا األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين 
واالراضي العربية المحتلة الس���فير سعيد أبو علي في تصريح صحافي، 
المجتمع الدولي بضرورة التحرك لتحميل »إسرائيل« مسؤولية هذا القرار 
المجحف الذي يعتب���ر انتهاكا للقانون الدولي واإلنس���اني، مضيفا ان 

فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة ال يقدم عليها سوى االحتالل.
وشدد السفير أبو علي، على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي 
عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني، 
مش���ددا على أن الح���ل الوحيد أم���ام المجتمع الدول���ي المعاصر 
والمتقدم هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من 
شأنها إنهاء االحتالل في سبيل إشاعة ونشر العدل واالستقرار في 

المنطقة.
وطالب األمين العام المس���اعد، بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات 
الجائ���رة والمخالفة والتي تأتي في إطار سياس���ة التصعيد الممنهجة 
والمتزايدة من قبل االحتالل بحق المدينة المحتلة وقياداتها ومواطنيها.

وقال الس���فير أبو علي، إن هذه العملي���ات اإلرهابية تتم بحماية قوات 
االحتالل وتحت س���مع وبصر الحكومة اإلس���رائيلية وأذرعها المختلفة، 
وذلك في تصعيد ملحوظ شهدته المرحلة األخيرة في محاولة لتوسيع 
رقعة االستيطان والسيطرة على مزيد من األرض الفلسطينية، وممارسة 
عديد األش���كال من التضييق على الش���عب الفلس���طيني وحرمانه من 

الوصول إلى أراضيه المستهدفة.

عمان/ االستقالل:
أطلق مجموعة من الناش���طين األردنيين، مبادرة شبابية تحت عنوان "أردنيون لكسر 
الحصار عن غزة"، لتس���ليط الضوء على قضية الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع 

غزة منذ قرابة ال� 12 عاًما.
وقالت س���ارة س���ويلم، )من مؤسس���ي المبادرة(، إن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم 
الدعم المعنوي واإلعالمي للش���عب الفلس���طيني في قطاع غزة، ودعم صمودهم في 
مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي. وأضافت س���ويلم في تصريح لها، أن المبادرة قامت 
بإنش���اء مجموعة على موقع التواصل االجتماعي "فيس���بوك"، وقد انضم لها عشرات 

الشبان األردنيين المهتمين بدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
وأش���ارت إلى أن المبادرة تحضر للقيام بمجموعة من األنش���طة والفعاليات لتسليط 
الضوء على الحصار الذي تتعرض له غزة منذ عقد ونيف، موضحة أنه يجري الترتيب 

حالًيا لعقد ندوة حوارية حول حصار غزة بالتعاون مع حزب جبهة العمل اإلسالمي.
وأوضحت أن الندوة س���تقوم باس���تضافة عدد من الش���خصيات الناش���طة في هذا 
المجال، حيث س���يجري بحث سبل دعم قطاع غزة، وطرق تسليط الضوء على المعاناة 
التي يتعرض لها الش���عب الفلس���طيني الش���قيق، على حد تعبيرها. يشار إلى أن 
إسرائيل قامت بفرض حصار اقتصادي خانق على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة 
اإلس���المية "حماس" بالفوز في االنتخابات التش���ريعية في 2006، ويشتمل الحصار 
عل���ى منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من الس���لع، من بينها الخل 

والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
افاد مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، بأن األسير اياد محمد أحمد أبو 
الرب، من بلدة جلبون شرق جنين، ومحكوم  بالسجن مدى الحياة، دخل عامه ال� 

14 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

طهران/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس إسماعيل 
هنية أمس السبت أن االحتالل اإلسرائيلي سيبقى العدو 
الرئيس لألمة، مهما حاول البعض أن يمرره أو يهيئ له 

طريق االندماج في المنطقة.
وش���دد هنية في كلمة له خالل مؤتمر الوحدة اإلسالمية 
ال�32 المنعق���د في العاصمة اإليراني���ة طهران بعنوان 
"القدس محور ووحدة األمة" على أنه ال مستقبل لالحتالل 
على أرض فلسطين، وال مستقبل لكل محاوالت التطبيع، 
داعيا لبناء تحالف قوي واستراتيجي يجمع كل القوى في 

كافة المجاالت لمواجهة تحديات قضيتنا.
وأوضح أن قضية فلسطين ليست قضية شعب أو عرق أو 
حزب أو منظمة إنما قضية كل المسلمين، وهي البوصلة 

األهم التي تلتقي حولها األم���ة، وهي قضية تجمع وال 
تفرق، وال ينبغي أن تنس���ى أو تغلب في ظل الخالفات، 
ويج���ب أن تبقى حية وحاضرة ف���وق كل اختالف وتعلو 

فوق كل اعتبار.
ونب���ه هنية إل���ى أن المرحلة الحالية تع���د األخطر على 
الق���دس والمس���جد األقص���ى، منوها إل���ى أن االحتالل 
ينفذ مخططا "لعينا" ضد القدس أرضا وش���عبا ومسجدا 

ومقدسات.
وبين أن الفلسطينيين بحاجة ألن يسفر هذا المؤتمر عن 
تبني استراتيجية إس���المية لألمة للتصدي لمخططات 
االحتالل وحماية القدس، وذلك بتعزيز صمود أهلنا في 
القدس المحتلة والتصدي لكل محاوالت تهويد المسجد 

األقصى أو تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأكد رئيس المكتب السياس���ي لحماس على أنهم على 
ثقة بأن هذا المؤتمر سيش���كل دعما وس���ندًنا حقيقيا 
للقدس وللتص���دي للمخطط���ات الصهيونية الهادفة 

النتزاع القدس من محيطها العربي واإلسالمي.
ونوه هنية إل���ى أن القضية الفلس���طينية تمر بمرحلة 
خطيرة مع استمرار "المشروع الصهيوني" في مخططات 
لتصفيتها وتهويد القدس في ظل االنحياز التام الذي 
أعلنته اإلدارة األمريكية الجديدة تجاه االحتالل وانشغال 

الدول العربية واإلسالمية في قضاياها الداخلية.
ودع���ا لبناء تحالف قوي واس���تراتيجي يجمع كل القوى 
في كافة المجاالت لمواجه���ة هذه التحديات "فمعركة 
القدس ليس���ت معركة الشعب الفلس���طيني وحده بل 

معركة االمة وأحرار العام".

مبادرة أردنية شبابية لتسليط 
الضوء على حصار قطاع غزة

مهجة القدس: األسير »المصري« يعاني من سياسة اإلهمال الطبي

هنية يدعو لتحالف يجمع قوى األمة لمواجهة تحديات قضيتنا

الجامعة العربية تدين قرار 
االحتالل بحق الحسيني وغيث

األسير اياد أبو الرب من جلبون 
يدخل عامه الـ14 في األسر
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 دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء 
 حمكمة �سلح خانيون�س

 في الطلب رقم 2018/1166
  في القضية رقم 2018/257

المستدعي / توفيق عوض عبد الهادي فياض     خانيونس
المستدعى ضده / ابراهيم احمد محمود فياض     خانيونس – القرارة

نوع الدعوى / حقوق
   تبليغ حكم بالنشر المستبدل 

    في القضية الحقوقية رقم 2018/257
 الحكم  باسم الله العدل  ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني 

حكمت المحكمة إلزام المدعى عليه / ابراهيم احمد محمود فياض بدفع مبلغ وقدره )7178شيكل( 
للمدعي / توفيق عوض عبد الهادي فياض وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .

   حكما صدر وافهم علنا حال بتاريخ 2018/10/2
  قاضي الصلح
أ/ حامد السمك كاتب الجلسة  

 وصل تبليغ
ال����ى المدعى عليه / ابراهيم احمد محمود فياض , طبقا للحك����م الصادر ضدك من محكمة صلح 
خانيون����س في الدعوى رقم 2018/257 لصالح المدعي / توفيق عوض عبد الهادي فياض نبلغك 

الحكم المشار اليه .

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ. فتحي ح�سني حم�سن 

دولة فل�سطني 
  ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية

  الموضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
     صادر عن محكمة غزة الشرعية

الى المدعى عليه / س���عدو طالل عادل الراس من غزة وس���كان تل الهوا 
س���ابقا و مجهول محل االقامة ف���ي تركيا نعلمك بأن���ه قد حكم عليك 
للمدعي���ة مجدولين محم���د محمد الراس من غزة وس���كان الرمال بنفقة 
زوجية وقدرها ستون دينارا اردنيا شهريا او ما يعادلها بالنقد المتداول 
بموجب القضية اس���اس 2018/1079 سجل 97 عدد 944 صادر بتاريخ 
2018/11/4م وامرتك بدفع ذلك وتس���ليمه لها اعتبارا من تاريخ الطلب 
الواق���ع في 2018/8/1م ودعوى تابع مهر معجل قيمة عفش بيت وقدره 
اربعة االف دينار اردني بموجب القضية اس���اس 1077/ 2018 س���جل 
97 عدد 945 ص���ادر بتاريخ 2018/11/4 وامرتك بدفع ذلك وتس���ليمه 
لها اعتب���ارا من تاريخ الحكم الواقع في 2018/11/4 وضمنتك الرس���وم 
والمصروف���ات القانونية عش���رون دين���ارا اردنيا او م���ا يعادلها بالنقد 
المتداول اج���رة اتعاب محام���ي المدعية حكما وجاهي���ا بحق المدعية 
مجدولين المذك���ورة قابال لإلس���تئناف غيابيا بحقك قاب���ال لإلعتراض 

واإلستئناف لذا جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2018/11/19م 

 قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود ابو خاطر

 إعالن صادر عن 
جمعية واحة األسرة

يعلن مجلس إدارة جمعية واحة األسرة عن عزمه إجراء انتخابات 
مجلس اإلدارة لدورة جديدة. وذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
العادي الذي سيعقد يوم االثنين الموافق 2018/12/3م الساعة 
11:00 ف���ي مقر الجمعية الكائن في خانيونس / البلد / ش���ارع 
اللح���ام /عمارة برغ���وت - الطابق األول. وذلك لمناقش���ة )جدول 

األعمال(
انتخ���اب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال االتي في مقر 
الجمعي���ة الرئي���س في أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة : 8 إلى 

الساعة 1 ظهرًا .
1- اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 
العمومي���ة لعام )2018( لمدة يومين وذلك من تاريخ : 2018/11/25 

إلى تاريخ: 2018/11/26م.
2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين من 

تاريخ 2018/11/27 إلى تاريخ 2018/11/28م .
3- فتح باب الطعن واالنس���حاب واالعتراض على المرش���حين وذلك 

لمدة يومين من تاريخ: 2018/11/29 حتى تاريخ: 2018/11/3م.
4- الرد على االعتراضات :2018/12/1.

ومع فائق الحرتام والتقدير
 جمل�س اإدارة اجلمعية

رام الله / االستقالل:
للدفاع  الوطن����ي  المكت����ب  أكد 
عن األرض ومقاومة االس����تيطان 
التابع لمنظمة التحرير أن حكومة 
االحت����الل اإلس����رائيلي تواصل 
الرامية الس����تكمال  مخططاتها 
البلدة  حول  االستيطاني  الحزام 
القديم����ة في الق����دس المحتلة 
والمس����جد األقصى المبارك من 

جهتي الجنوب والشمال.
وأوضح المكتب في تقرير أصدره 
أم����س الس����بت، أن "المحكم����ة 
صدقت  اإلس����رائيلية  العلي����ا" 
األس����بوع الماض����ي عل����ى أكبر 
مشاريع االس����تيطان في الشيخ 
ج����راح بالق����دس، عب����ر رفضها 
اس����تئناًفا تقدمت ب����ه عائالت 
فلس����طينية حول قرار بمصادرة 

أراضيهم.
وأش����ار إلى أن "المحكمة العليا" 
رفضت االستئناف الذي تقدمت 
به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ 
جراح ضد قرار المحكمة المركزية 
ال����ذي رف����ض دعوته����م للنظر 
الجاعوني(  )ك����رم  أرض  بملكية 
بدع����وى التق����ادم، ولج����أت إلى 

قانون "أمالك الغائبين".
وينص قن����ون "أمالك الغائبين" 
على أن األمالك التي كانت تعود 
للفلس����طينيين قبل عام 1948 
انتزعت منهم إل����ى األبد، خالًفا 
للممتل����كات اليهودي����ة وليس 
م����ن حقه����م حس����ب القوانين 
اإلس����رائيلية العنصرية العودة 
إليها وإن كانت قائمة وبتصرف 

المستوطنين.
الوطني، فإن  المكتب  وبحسب 
هذا الق����رار يأتي تمهيًدا لبناء 
حي اس����تيطاني مك����ون من 8 
مباٍن، في كل منه����ا 1٢ طابقا 
في أكبر عملية اقتالع وتهجير 
المقدسة  المدينة  تش����هدها 

منذ النكبة.
العليا" قد  "المحكم����ة  وكان����ت 
رفض����ت االلتم����اس المقدم من 
أهال����ي ح����ي بطن اله����وى في 
بلدة س����لوان، وسمحت لجمعية 
"عطيرت كوهنيم" االستيطانية 
القانون����ي  الغط����اء  ومنحته����ا 
الالزم، باالس����تمرار في طرد 700 
فلس����طيني، بزع����م أن منازلهم 
بنيت عل����ى أرض امتلكها يهود 
قبل نكبة الش����عب الفلسطيني 

عام 1948.
التطهير  عملي����ة  س����ياق  وفي 
العرق����ي المتواصلة، قال رئيس 
بنيامي����ن  االحت����الل  حكوم����ة 
نتنياه����و إن����ه س����ينفذ عملية 
طرد س����كان قرية خ����ان األحمر 
الق����دس  ق����رب  الفلس����طينية 
وأن  ج����ًدا"،  "قريًب����ا  المحتل����ة 

السلطات تستعد لتنفيذ ذلك.
وأف���اد المكت���ب الوطن���ي في 
تقري���ره بأن جراف���ات االحتالل 

نفذت األس���بوع الماضي عملية 
ه���دم جماعية وواس���عة طالت 
أكث���ر من 16 مح���اًل تجارًيا في 
ش���مال شرق  ش���عفاط  مخيم 
القدس، إضافة لهدم 3 محطات 

للوقود.
واعتبر أن هذا االعتداء يش����كل 
إعالن حرب على المخيم تنفيًذا 
للمخطط العنص����ري الرامي إلى 
تغيير معالمه بم����ا يخدم خطة 
رئيس بلدية االحتالل الس����ابق 
ب����ركات التي  في الق����دس نير 
تضمنت إنه����اء تعريف مخيم 
إلى  لالجئين  كمخيم  ش����عفاط 
جان����ب إنهاء عم����ل وكالة غوث 
وتش����غيل الالجئين )أونروا( في 
مؤسس����اتها  وإغالق  المدين����ة 

الخدماتية.
كم����ا هدمت جراف����ات االحتالل 
منشآت تجارية في قريتي جبل 
المكبر وسلوان، بحجة البناء دون 
ترخيص، وش����ملت مغس����لتين 

عبيدات  لعائلت����ي  للس����يارات 
ومكاتب  ومخازن  والمحتس����ب، 
لعائلة صري، ومقصفًا ومخزنًا من 
ودكانًا  جعافرة،  لعائلة  الشوادر 

لعائلة عبيدات.
وأشار التقرير إلى أن الكنيست 
الثاني����ة  بالقراءتي����ن  ص����ادق 
قانون  على مش����روع  والثالث����ة، 
يس����مح ببن����اء من����ازل ووحدات 
الحدائق  سكنية في مسطحات 
يعني  م����ا  والوطنية"،  "العام����ة 
السماح بتوسيع مستوطنة "عير 
دافيد" في بلدة س����لوان جنوب 

المسجد األقصى.
وفي األغوار الوسطى، وفي سياق 
مخططات التهويد، أقرت حكومة 
االحتالل تحويل 4 ماليين شيكل 
بناء  لمشروع استيطاني يشمل 
مضمار سباق مركبات، قرب قرية 
فصايل في منطقة رأس العين 
وحت����ى منطقة المخروق وس����ط 

األغوار في الضفة المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت دائرة ش���ؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي هدمت خالل تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فقط 30 منشأة فلسطينية في 

مدينة القدس المحتلة، بما فيها منازل ومحال تجارية.
وأوضح���ت الدائرة في تقرير لها، أن جرافات االحتالل هدمت ما ال يقل عن 17 منش���أة 
تجارية متنوعة في يوم واحد بمخيم شعفاط شمال شرق القدس، مما سيؤثر على 50 
عائلة فلس���طينية، الفتة إلى أن أصحاب المحال تلقوا اخطارات بالهدم قبل 1٢ ساعة 

فقط من تنفيذ عملية الهدم.
وأشارت إلى أن سلطات االحتالل منعت األسبوع الماضي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير عدنان الحسيني ومحافظ القدس عدنان غيث من السفر وقيدت حركتهما. 
وأفادت باستش���هاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1٢0 آخرين بجراح، واعتقال أكثر 
من 1100 فلسطيني بالقدس منذ بداية العام الحالي ٢018 وحتى مطلع نوفمبر الجاري.

ولفتت إلى القيود المفروضة على الحركة والحواجز العس���كرية اإلسرائيلية المحيطة 
بالمدينة، وهجمات وإرهاب المستوطنين على الفلسطينيين، باإلضافة إلى التحريض 

اليومي من قبل كبار مسؤولي االحتالل.
وبحسب دائرة شؤون المفاوضات، فقد تم إجالء أربع عائالت فلسطينية من منازلها بأمر 
من المحكمة اإلسرائيلية، قررت اثنتان من هذه العائالت التي تعيش في بيت حنينا 

هدم منازلها خشية التهديد الوشيك النتقال المستوطنين للعيش فيها.
 ،)UNOCHA( وأوضحت أنه وفًقا لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة
هدمت "إسرائيل" خالل العام الجاري، 13٢ مبنى في القدس، بما في ذلك 57 منزاًل )37 
منها مأهولة( و4 مبان ممولة من الجهات المانحة، ما أدى إلى تش���ريد 33 أس���رة )170 

شخًصا، من بينهم 84 طفاًل( وأكثر من 900 شخص آخر.
وأشارت إلى أنه تم اإلعالن عن أكثر من 5500 وحدة استيطانية غير قانونية في القدس 
وحولها، باإلضافة إلى إعالنات الطرق، ومش���اريع االس���تيطان السياحية داخل األحياء 
الفلس���طينية. وذكرت أن ما يقارب من 3500 مستوطن يعيشون في الحي اليهودي 
بالقدس، باإلضافة إلى 86 بؤرة ممتدة في األحياء الفلسطينية بالبلدة القديمة، يعيش 
فيها حوالي 430 مس���توطًنا، و89 بؤرة أخرى في بلدة سلوان، يقطنها 450 مستوطًنا، 
و1٢0 بؤرة في رأس العمود، يقطنها 600 مس���توطن، و٢0 بؤرة في حي الش���يخ جراح 
يقطنها 100 مس���توطن، و٢4 منش���أة في الطور، كما تم االس���تيالء على 6 ممتلكات 

فلسطينية أخرى من قبل منظمات المستوطنين في عام ٢018.
وتط���رق التقري���ر إلى اعتداءات االحت���الل على قطاع التعليم وعل���ى القطاع الصحي، 
باإلضاف���ة إلى االعتداء على الصحفيين واعتقاله���م وعرقلة عملهم وتحطيم معدات 

التصوير، حيث أصيب 77 صحفًيا بجروح، كما جرى إغالق 43 مؤسسة وموقع إعالمي.
وبشأن مشاريع التهويد، أوضح التقرير أن سلطات االحتالل شرعت خالل العام الجاري 
بتنفيذ مش���روع "التلفريك" في القدس، والذي سيساعد في تعزيز الضم اإلسرائيلي 
غير القانوني للقدس، وزيادة التنقل بين المستوطنات غير القانونية كوسيلة لتشجيع 

النقل غير المشروع لسكان "إسرائيل" إلى فلسطين المحتلة.
وكذلك مش���روع سكك حديد القدس الخفيفة، والتي تربط بشكل أساسي مستوطنة 
"جيلو" في الجنوب مع مس���توطنة "راموت" في الش���مال، باإلضافة إلى توسيع الطريق 
60، الذي س���يربط المس���توطنين بين القدس والخليل، وهو ما يشكل تهديًدا لموقع 

"اليونسكو" للتراث العالمي في بتير.

االحتالل هدم 30 منشأة 
فلسطينية في القدس بنوفمبر

تقرير: حكومة االحتالل تواصل جرائم التطهير العرقي بالقدس
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 2071/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1سليمان إبراهيم أحمد أبو صبحة من سكان عبسان هوية رقم 940125750 

-2عيسى سليمان حسين طبش من سكان عبسان هوية رقم 935775494
 -3يحيى سليمان حسين طبش من سكان عبسان هوية رقم 900821794 

-4مريم سليمان حسين أبو ظريفة من سكان عبسان هوية رقم 935775437 
بصفته وكيال عن: محمد وعيسى وأس���امة ويوسف ويحيى وعبد الله 
وجبريل ومريم وس���ميرة وانتصار وتغريد وأس���ماء وختام وعايش���ة 
وإبراهيم وفاطمة وعبد العزيز /أبناء س���ليمان حس���ين طبش وكاملة 
محمود أحمد طبش وصفية حسين حمدان أبو صبحة)طبش( وسليمان 

محمود سليمان طبش وأسماء محمود خليل طبش 
بموج���ب وكالة رق���م: 6663 / 2018 الصادرة ع���ن خانيونس + 762 / 
2018 الري���اض + 486 / 2018 الرياض + 3359 / 2010 خانيونس + 

9890 / 2011 خانيونس + 7170 / 2018 خانيونس 
مالحظ���ات / الوكال���ة رق���م 9890 / 2011 الص���ادرة ع���ن كاتب عدل 

خانيونس للتوقيع على عقود مبادلة في الطابو
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 252 قسيمة 16 المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  21/ 11 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 11445 / 2017
ُنعل���ن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة البضاعة الموجودة ف���ي المحل المملوك للمنفذ ضده والواقع – 
غزة ش���ارع عمر المختار بالقرب من س���وق العملة المسماة )معرض 

العشي اخوان للمالبس النسائية(.
فعل���ى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحض���ور إلى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد 
دفع قيم���ة التأمين بواق���ع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم 
والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري، علمًا بأن المزاد س���ينعقد 

الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء بتاريخ 2018/12/11 .
حرر في 2018/11/22

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

غزة/ االستقالل:
التنس���يقي  المجل���س  أطل���ق 
لمؤسس���ات القطاع الخاص في 
قطاع غزة امس السبت نداًء إلنهاء 
االنقسام، بالتزامن مع المشاورات 
التي يجريها مسؤولون مصريون 
مع حركتي فتح وحماس لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية.
ج���اء ذلك خ���الل مؤتمر صحفي 
عق���ده  التنس���يقي  للمجل���س 
ممثل���ون ع���ن القط���اع الخاص 
أمام مقر جمعي���ة رجال األعمال 

بمدينة غزة.
التنسيقي  المجلس  عضو  وقال 
إنه  المؤتمر  ناهض عيد خ���الل 
"انطالًقا من وح���دة الدم واألخوة 
والمصي���ر الواح���د، وتزامًن���ا مع 
ذكرى استش���هاد الراحل ياسر 
عرفات 14؛ نطلق نداًء عاجاًل من 

قلب غزة إلنهاء االنقسام".
المجلس  النداء بحسب  وتضّمن 
التنس���يقي قيام حكومة الوفاق 
الوطني بعق���د اجتماعها القادم 
في قطاع غزة مع توفير األمن لها 
ولكافة مرافقها، وتسهيل مهمة 
استالمها كافة المهام المنوطة 
به���ا في محافظات غ���زة بما في 

ذلك الجباية الداخلية.
ودعا عيد حكومة الوفاق الوطني 
لصياغة برنامج تنمية اقتصادية 
إلنق���اذ  طارئ���ة؛  واجتماعي���ة 

االقتصاد المنهار، وتوفير فرص 
عمل في المحافظات الجنوبية.

وش���دد على ضرورة دمج الكادر 
الوظيفي حسب اتفاقات أكتوبر 
لعام 2017، وتس���ديد الحكومة 
لروات���ب الموظفي���ن كامل���ة مع 
االتفاقات  حسب  غزة  محافظات 

الموقعة.
كما دع���ا الحكومة لتولي اإلعداد 
لتجدي���د الش���رعيات على كافة 
بانتخابات  لب���دء  المس���تويات؛ 
بلدية بعد 3 شهور ثم انتخابات 
تشريعية ورئاسية خالل مدة ال 

تتجاوز 6 شهور.
وطالب عيد بتولي حكومة الوفاق 
معالجة كافة المش���اكل العالقة 

مع الجانب اإلسرائيلي، بما فيها 
حري���ة حرك���ة الس���لع واألفراد؛ 
أس���وًة بالمحافظات الش���مالية، 
وإلغ���اء آلي���ة GRM "العقيم���ة 
القطاع  مقدرات  استنزفت  التي 

الخاص بال رحمة".
وأكد على ضرورة تش���كيل لجان 
الجان���ب  برعاي���ة  متخصص���ة 
المصري وجامعة الدول العربية؛ 
إلنهاء كاف���ة الملفات الخالفية، 
"3"شهور  أعمالها خالل  وتنهي 
بما فيه���ا موضوع���ات األجهزة 
األمنية والقضاء وسلطة األراضي.

كم���ا دعا عي���د لتش���كيل لجنة 
الخاص  القط���اع  وطنية تض���م 
الوطني���ة  والش���خصيات 

والتنظيمات الفلسطينية؛ لرعاية 
الحوارات الالزمة من أجل تنفيذ 
بنود هذا النداء بالتنسيق مع كل 

ذوي العالقة المتفق عليهم.
وش���دد على ضرورة عقد اجتماع 
وطني ش���امل لصياغ���ة الخطط 
الالزم���ة؛  واالس���تراتيجيات 
الصعب���ة  الظ���روف  لمواجه���ة 
التي تمر بها فلسطين وأهمها 
مواجهة ما يسمى صفقة القرن.

عباس  محمود  الرئيس  وناش���د 
ورئي���س المكت���ب السياس���ي 
لحركة حماس إس���ماعيل هنية 
باالستجابة لهذا النداء، واإلعالن 
عن البدء الفعلي بتطبيق اتفاق 

المصالحة وإنهاء االنقسام.

القطاع الخاص بغزة يطلق نداء إلنهاء االنقسام

جانب من املوؤمتر ال�سحفي بغزة اأم�س  

غزة/ االستقالل:
قال اتح���اد الموظفين في وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين )أونروا(: إنه آن األوان ألن 
يتم إزالة كافة اإلجراءات، التي تم اتخاذها في هذا 

العام "الصعب".
وأضاف رئيس االتحاد أمير المسحال، عبر حسابه 
الش���خصي في موق���ع )فيس���بوك(: أن على رأس 
هذه اإلج���راءات، عودة الزمالء العاملين على برنامج 

الطوارئ، بموجب االتفاقية التي ُوقعت مع اإلدارة، 
وفتح جميع الش���واغر التي ُجّمدت ألكثر من عام، 
وعلى رأس���ها وظائف المعلمين الذين ينتظرون 

التثبيت للعام الثاني على التوالي.
وأكد المس���حال، أن هذه اإلجراءات يجب أن تزال، 
في ضوء النجاح الكبير الذي حققه المفوض العام 
بيير كرينبول لتأمي���ن عجز تاريخي كاد ليعصف 

بوكالة )أونروا(.

وتاب���ع: إننا باتحاد الموظفين على تواصل دائم مع 
المكتب اإلقليمي لمتابعة تنفيذ االتفاقية األخيرة، 
والتي تقضى بعودة جمي���ع الزمالء وقتما توفرت 

األموال.
وثمن المسحال من جانب آخر، دور الجميع للوقوف 
من أجل حماية المؤسس���ة واستمراريتها، وكذلك 
دعم هؤالء الموظفين حتى عودتهم لما كانوا عليه، 

داعيًا جميع األطراف لمساندة قضيتهم العادلة

غزة/ االستقالل:
يواص���ل وفد حركة »حماس« الموجود ف���ي القاهرة اجتماعاته 
مع المسؤولين المصريين، لبحث ملف التفاهمات مع االحتالل 
والعالقات الثنائية والمصالحة الفلسطينية، إال أن »ملف وقف 
إط���الق النار كان األكثر إيجابية في اللقاءات«، بحس���ب مصدر 

»األخبار«. حمساوي تحدث ل�
وناقشت الحركة بدء المرحلة الثانية من التهدئة مع االحتالل، 
والتي س���يبدأ تنفيذها مطلع الشهر المقبل، على أن تتضمن 
اس���تمرار إدخال األم���وال القطرية إلى قطاع غ���زة لدفع رواتب 
موظفي غزة والتشغيل المؤقت والمساعدات النقدية ل�50 ألف 

أسرة جديدة.
كذلك ستش���مل التحس���ينات الجديدة ف���ي المرحلة الثانية 
زيادة كمية الكهرباء الواردة للقطاع من دولة االحتالل عبر »خط 
161«، وزيادة مس���احة الصيد ل�20 مياًل بحريًا، إضافة إلى البدء 
في مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة بدعم دولي عبر األمم 

المتحدة.
وعلمت »األخبار« من مصادر »حمساوية« أن »القطريين بدأوا في 
إجراءات إدخال الدفعة المالية للش���هر الثاني لقطاع غزة ومن 
المتوقع أن تصل بداية الش���هر المقبل«. وهو ما ألمح إليه وزير 
الحرب اإلسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان بقوله: » ضّخت 
الحكوم���ة المزيد من الوق���ود القطري إلى قطاع غزة، والش���هر 
المقبل س���وف يس���مح بدفع 15 ملي���ون دوالر أخرى، في حين 

تحاول حماس تنفيذ هجمات من الضفة الغربية«.
وحصل���ت »حماس« على وع���د قطري جدي���د بتجديد المنحة 
القطرية بقيمة 160 مليون دوالر، ل�6 أش���هر أخرى بما يش���مل 
الكهرب���اء ورواتب الموظفين ودعم األس���ر الفقي���رة، في حال 
اس���تمرار الهدوء في القطاع، ومواصلة االلتزام بالتفاهمات من 

قبل الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي. اتحاد موظفي »أونروا«: آن األوان إلزالة
 كافة اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة

صحيفة : القطريون بدأوا 
في إجراءات إدخال الدفعة 

المالية الثانية لغزة

غزة/ االستقالل:
أعلنت وكالة غوث وتش���غيل الالجئي���ن "أونروا"، أنها 
س���تبدأ في األيام القليلة المقبل���ة، بتعويض أصحاب 
الهدم الكلي، الذين لهم بديل بحسب معايير معينة.

وقالت "أونروا" إن المعايير تتحدد وفق التالي، "مسجل 
له هدم كلي في الوكالة واألش���غال، ويوجد له تنسيق 
اس���منت جاهز للسحب، والمس���كن البديل غير مالئم 
للس���كن أو ضيق، ويعيش في المس���كن البديل أكثر 
من أس���رة، ومس���جل له أضرار جزئية بليغ���ة ولم يتم 

تعويضها".
وأك���دت أن الدراس���ة الميدانية جاري���ة لهذه الحاالت 
وسيبدأ توقيع العقود والصرف خالل أيام، علما بأن منح 

الهدم الكلي متوفرة لجميع مستحقين بدل االيجار.

»أونروا«: تعويض أصحاب 
الهدم الكلي خالل أيام
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 2071/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1سليمان إبراهيم أحمد أبو صبحة من سكان عبسان هوية رقم 940125750 

-2عيسى سليمان حسين طبش من سكان عبسان هوية رقم 935775494
 -3يحيى سليمان حسين طبش من سكان عبسان هوية رقم 900821794 

-4مريم سليمان حسين أبو ظريفة من سكان عبسان هوية رقم 935775437 
بصفته وكيال عن: محمد وعيسى وأس���امة ويوسف ويحيى وعبد الله 
وجبريل ومريم وس���ميرة وانتصار وتغريد وأس���ماء وختام وعايش���ة 
وإبراهيم وفاطمة وعبد العزيز /أبناء س���ليمان حس���ين طبش وكاملة 
محمود أحمد طبش وصفية حسين حمدان أبو صبحة)طبش( وسليمان 

محمود سليمان طبش وأسماء محمود خليل طبش 
بموج���ب وكالة رق���م: 6663 / 2018 الصادرة ع���ن خانيونس + 762 / 
2018 الري���اض + 486 / 2018 الرياض + 3359 / 2010 خانيونس + 

9890 / 2011 خانيونس + 7170 / 2018 خانيونس 
مالحظ���ات / الوكال���ة رق���م 9890 / 2011 الص���ادرة ع���ن كاتب عدل 

خانيونس للتوقيع على عقود مبادلة في الطابو
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 252 قسيمة 16 المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  21/ 11 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 11445 / 2017
ُنعل���ن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة البضاعة الموجودة ف���ي المحل المملوك للمنفذ ضده والواقع – 
غزة ش���ارع عمر المختار بالقرب من س���وق العملة المسماة )معرض 

العشي اخوان للمالبس النسائية(.
فعل���ى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحض���ور إلى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد 
دفع قيم���ة التأمين بواق���ع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم 
والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري، علمًا بأن المزاد س���ينعقد 

الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء بتاريخ 2018/12/11 .
حرر في 2018/11/22

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

غزة/ االستقالل:
التنس���يقي  المجل���س  أطل���ق 
لمؤسس���ات القطاع الخاص في 
قطاع غزة امس السبت نداًء إلنهاء 
االنقسام، بالتزامن مع المشاورات 
التي يجريها مسؤولون مصريون 
مع حركتي فتح وحماس لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية.
ج���اء ذلك خ���الل مؤتمر صحفي 
عق���ده  التنس���يقي  للمجل���س 
ممثل���ون ع���ن القط���اع الخاص 
أمام مقر جمعي���ة رجال األعمال 

بمدينة غزة.
التنسيقي  المجلس  عضو  وقال 
إنه  المؤتمر  ناهض عيد خ���الل 
"انطالًقا من وح���دة الدم واألخوة 
والمصي���ر الواح���د، وتزامًن���ا مع 
ذكرى استش���هاد الراحل ياسر 
عرفات 14؛ نطلق نداًء عاجاًل من 

قلب غزة إلنهاء االنقسام".
المجلس  النداء بحسب  وتضّمن 
التنس���يقي قيام حكومة الوفاق 
الوطني بعق���د اجتماعها القادم 
في قطاع غزة مع توفير األمن لها 
ولكافة مرافقها، وتسهيل مهمة 
استالمها كافة المهام المنوطة 
به���ا في محافظات غ���زة بما في 

ذلك الجباية الداخلية.
ودعا عيد حكومة الوفاق الوطني 
لصياغة برنامج تنمية اقتصادية 
إلنق���اذ  طارئ���ة؛  واجتماعي���ة 

االقتصاد المنهار، وتوفير فرص 
عمل في المحافظات الجنوبية.

وش���دد على ضرورة دمج الكادر 
الوظيفي حسب اتفاقات أكتوبر 
لعام 2017، وتس���ديد الحكومة 
لروات���ب الموظفي���ن كامل���ة مع 
االتفاقات  حسب  غزة  محافظات 

الموقعة.
كما دع���ا الحكومة لتولي اإلعداد 
لتجدي���د الش���رعيات على كافة 
بانتخابات  لب���دء  المس���تويات؛ 
بلدية بعد 3 شهور ثم انتخابات 
تشريعية ورئاسية خالل مدة ال 

تتجاوز 6 شهور.
وطالب عيد بتولي حكومة الوفاق 
معالجة كافة المش���اكل العالقة 

مع الجانب اإلسرائيلي، بما فيها 
حري���ة حرك���ة الس���لع واألفراد؛ 
أس���وًة بالمحافظات الش���مالية، 
وإلغ���اء آلي���ة GRM "العقيم���ة 
القطاع  مقدرات  استنزفت  التي 

الخاص بال رحمة".
وأكد على ضرورة تش���كيل لجان 
الجان���ب  برعاي���ة  متخصص���ة 
المصري وجامعة الدول العربية؛ 
إلنهاء كاف���ة الملفات الخالفية، 
"3"شهور  أعمالها خالل  وتنهي 
بما فيه���ا موضوع���ات األجهزة 
األمنية والقضاء وسلطة األراضي.

كم���ا دعا عي���د لتش���كيل لجنة 
الخاص  القط���اع  وطنية تض���م 
الوطني���ة  والش���خصيات 

والتنظيمات الفلسطينية؛ لرعاية 
الحوارات الالزمة من أجل تنفيذ 
بنود هذا النداء بالتنسيق مع كل 

ذوي العالقة المتفق عليهم.
وش���دد على ضرورة عقد اجتماع 
وطني ش���امل لصياغ���ة الخطط 
الالزم���ة؛  واالس���تراتيجيات 
الصعب���ة  الظ���روف  لمواجه���ة 
التي تمر بها فلسطين وأهمها 
مواجهة ما يسمى صفقة القرن.

عباس  محمود  الرئيس  وناش���د 
ورئي���س المكت���ب السياس���ي 
لحركة حماس إس���ماعيل هنية 
باالستجابة لهذا النداء، واإلعالن 
عن البدء الفعلي بتطبيق اتفاق 

المصالحة وإنهاء االنقسام.

القطاع الخاص بغزة يطلق نداء إلنهاء االنقسام

جانب من املوؤمتر ال�سحفي بغزة اأم�س  

غزة/ االستقالل:
قال اتح���اد الموظفين في وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين )أونروا(: إنه آن األوان ألن 
يتم إزالة كافة اإلجراءات، التي تم اتخاذها في هذا 

العام "الصعب".
وأضاف رئيس االتحاد أمير المسحال، عبر حسابه 
الش���خصي في موق���ع )فيس���بوك(: أن على رأس 
هذه اإلج���راءات، عودة الزمالء العاملين على برنامج 

الطوارئ، بموجب االتفاقية التي ُوقعت مع اإلدارة، 
وفتح جميع الش���واغر التي ُجّمدت ألكثر من عام، 
وعلى رأس���ها وظائف المعلمين الذين ينتظرون 

التثبيت للعام الثاني على التوالي.
وأكد المس���حال، أن هذه اإلجراءات يجب أن تزال، 
في ضوء النجاح الكبير الذي حققه المفوض العام 
بيير كرينبول لتأمي���ن عجز تاريخي كاد ليعصف 

بوكالة )أونروا(.

وتاب���ع: إننا باتحاد الموظفين على تواصل دائم مع 
المكتب اإلقليمي لمتابعة تنفيذ االتفاقية األخيرة، 
والتي تقضى بعودة جمي���ع الزمالء وقتما توفرت 

األموال.
وثمن المسحال من جانب آخر، دور الجميع للوقوف 
من أجل حماية المؤسس���ة واستمراريتها، وكذلك 
دعم هؤالء الموظفين حتى عودتهم لما كانوا عليه، 

داعيًا جميع األطراف لمساندة قضيتهم العادلة

غزة/ االستقالل:
يواص���ل وفد حركة »حماس« الموجود ف���ي القاهرة اجتماعاته 
مع المسؤولين المصريين، لبحث ملف التفاهمات مع االحتالل 
والعالقات الثنائية والمصالحة الفلسطينية، إال أن »ملف وقف 
إط���الق النار كان األكثر إيجابية في اللقاءات«، بحس���ب مصدر 

»األخبار«. حمساوي تحدث ل�
وناقشت الحركة بدء المرحلة الثانية من التهدئة مع االحتالل، 
والتي س���يبدأ تنفيذها مطلع الشهر المقبل، على أن تتضمن 
اس���تمرار إدخال األم���وال القطرية إلى قطاع غ���زة لدفع رواتب 
موظفي غزة والتشغيل المؤقت والمساعدات النقدية ل�50 ألف 

أسرة جديدة.
كذلك ستش���مل التحس���ينات الجديدة ف���ي المرحلة الثانية 
زيادة كمية الكهرباء الواردة للقطاع من دولة االحتالل عبر »خط 
161«، وزيادة مس���احة الصيد ل�20 مياًل بحريًا، إضافة إلى البدء 
في مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة بدعم دولي عبر األمم 

المتحدة.
وعلمت »األخبار« من مصادر »حمساوية« أن »القطريين بدأوا في 
إجراءات إدخال الدفعة المالية للش���هر الثاني لقطاع غزة ومن 
المتوقع أن تصل بداية الش���هر المقبل«. وهو ما ألمح إليه وزير 
الحرب اإلسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان بقوله: » ضّخت 
الحكوم���ة المزيد من الوق���ود القطري إلى قطاع غزة، والش���هر 
المقبل س���وف يس���مح بدفع 15 ملي���ون دوالر أخرى، في حين 

تحاول حماس تنفيذ هجمات من الضفة الغربية«.
وحصل���ت »حماس« على وع���د قطري جدي���د بتجديد المنحة 
القطرية بقيمة 160 مليون دوالر، ل�6 أش���هر أخرى بما يش���مل 
الكهرب���اء ورواتب الموظفين ودعم األس���ر الفقي���رة، في حال 
اس���تمرار الهدوء في القطاع، ومواصلة االلتزام بالتفاهمات من 

قبل الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي. اتحاد موظفي »أونروا«: آن األوان إلزالة
 كافة اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة

صحيفة : القطريون بدأوا 
في إجراءات إدخال الدفعة 

المالية الثانية لغزة

غزة/ االستقالل:
أعلنت وكالة غوث وتش���غيل الالجئي���ن "أونروا"، أنها 
س���تبدأ في األيام القليلة المقبل���ة، بتعويض أصحاب 
الهدم الكلي، الذين لهم بديل بحسب معايير معينة.

وقالت "أونروا" إن المعايير تتحدد وفق التالي، "مسجل 
له هدم كلي في الوكالة واألش���غال، ويوجد له تنسيق 
اس���منت جاهز للسحب، والمس���كن البديل غير مالئم 
للس���كن أو ضيق، ويعيش في المس���كن البديل أكثر 
من أس���رة، ومس���جل له أضرار جزئية بليغ���ة ولم يتم 

تعويضها".
وأك���دت أن الدراس���ة الميدانية جاري���ة لهذه الحاالت 
وسيبدأ توقيع العقود والصرف خالل أيام، علما بأن منح 

الهدم الكلي متوفرة لجميع مستحقين بدل االيجار.

»أونروا«: تعويض أصحاب 
الهدم الكلي خالل أيام
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أعلن أنا المواطنة/نشوة عبد السميع محمد شنيوره
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926756255( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عمر خطاب عمر البطران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803677244( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد عبدالرحيم السوسي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400607578( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ محمد عبد رب���ه عبد الكريم بركة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906719760   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /عبد الله محمد اس���امه ابراهيم ابو 
القمصان عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )802847343( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رمضان حسن حافظ الريس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936135334( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ميس���ة احم���د ربيع المدهون عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)804774909( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عدلي خضر عطا الله قحمان
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)926315748( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وكش���فت "كتائب القس���ام"، الذراع العس���كري لحركة 
المقاوم���ة اإلس���امية حم���اس الس���تار، عبر بي���ان لها، 
معلوم���ات عن القوة اإلس���رائيلية الخاص���ة التي توغلت 
ش���رق خانيونس قبل عدة ايام، وصور عناصر المجموعة 
المنفذة للعملية، مطالبة من لديه أي معلومات عن هؤالء 
األش���خاص بالتواصل معها، في العملي���ة التي أطلقت 
عليها اس���م "حد الس���يف"، مما دعا دول���ة االحتال إلى 
الطل���ب من جمهورها عدم التعاط���ي مع اعان  المقاومة 

في غزة.
وطالبت هيئة الرقابة العس���كرية وجي���ش االحتال من 

اإلسرائيليين بعدم التعامل مع ما نشرته  المقاومة".
وحثت الهيئة المجتمع اإلسرائيلي االمتناع عن نشر تلك 
الصور والمعلومات عن األش���خاص الذين ظهروا بالصور 
س���واء عبر المواقع أو منصات التواصل االجتماعي، داعية 
وسائل اإلعام والجمهور اإلسرائيلي للتصرف بمسؤولية.

واش���تكى مواطنون في قطاع غزة، من تلقيهم اتصاالت 
هاتفّي���ة يطلب فيه���ا المتصل عدم التع���اون مع حركة 
حماس في التعّرف على صور نش���رتها كتائب القسام، 
وقالت إنها ألفراد القّوة اإلسرائيلية الخاّصة التي تسللت 

شرق خانيونس مؤخًرا.
وبحس���ب عدد من المواطني���ن، فإّن المكالم���ات الواردة 
لهواتفه���م تحّمل مقّدم���ة رقم دولي يب���دأ ب�"00960"، 
حي���ث يطل���ب منه���م المتصل عدم نش���ر ص���ور أفراد 
القوة اإلس���رائيلية أو مس���اعدة حماس في التعرف على 

األشخاص.

املقاومة تدير احلرب
وأك���د الُمحلل األمني أيم���ن الرفاتي، أن قي���ام الُمقاومة 
الفلس���طينية بنش���ر ص���ور ومعلوم���ات أف���راد الق���وة 
اإلسرائيلية الخاصة المش���اركين في عملية التسلل إلى 
عمق مدينة خانيونس، يعكس مدى التطور الذي وصلت 
إليه المقاومة في إدارتها لحرب األدمغة مع "إس���رائيل"، 
وقدرته���ا على توظيف امكانياتها لتعديل ميزان القوي 

لصالحها.

وقال الرفاتي ل�"االس���تقال":" إن المعركة بين الُمقاومة 
الفلس���طينية واالحت���ال بدأت تأخذ ش���كًا جديدًا غير 
الجانب العس���كري، ففي اآلونة االخيرية اش���علت حرب 
األدمغة والحرب االستخباراتية، من خال توجيه ضربات 
تح���ت الحزام لاحتال وأجهزته األمنية االس���تخباراتية 
الت���ي كانت تظ���ن أن قطاع غزة يمك���ن أن يكون ميدانًا 

سهًا لتنفيذ ُمخططاتها". 
وأضاف:" أن ما حدث مؤخرًا من افش���ال عملية التس���لل 
والكش���ف عن أف���راد الق���وة الخاصة وتفكيك ش���بكات 
تجس���س واختراق ألجهزة الُمقاوم���ة، ُيثبت أن المقاومة 
اس���تطاعت إدارة المعركة األمنية مع االحتال باحتراف 
كبي���ر، ومدى تطور قدراتها بالوص���ول للمعلومات وتتبع 
أي خط���وات أمنية لاحت���ال داخل القط���اع، األمر الذي 
جعل س���احة المعركة ُمعقدة جدًا أم���ام األجهزة األمنية 

اإلسرائيلية".  
ويرى أن ما نش���رته المقاومة من معلوم���ات وصور حول 
أفراد الوحدة الخاصة جزء بس���يط مما أحجمت عن نشره، 

والذي يمثل ضرب���ة وفضيحة كبي���رة للمنظومة األمنية 
واالس���تخباراتية اإلس���رائيلية، مش���ددا عل���ى أن تل���ك 
المعلومات أوصلت رس���الة لاحتال "بأن ما فعلتموه بات 

مكشوفا، وأن اللعب في ساحة غزة أمر معقد". 
وبين أن الُمقاومة تس���عى لعدة أهداف من نش���ر صور 
أفراد الوحدة الخاصة وتس���خير وس���ائل اإلعام ووسائل 
التواصل االجتماعي لنش���رها، متمثلة بُمحاولة الحصول 
عل���ى أي معلومات حول الوحدة من قب���ل المواطنين ك�" 
أماكن دخلتها، أشخاص التقت بهم"، كما تسعى لزيادة 
حال���ة الوعي األمني لدى الجمهور في قطاع غزة بما يعقد 

إمكانية تكرار هذه العمليات. 
أم���ا عن األه���داف العامة لنش���ر هذه المعلوم���ات، بين 
الرفات���ي، أنها تؤكد أن العملي���ة األمنية التي تخوضها 
المقاومة ما زالت مستمرة، رغم تحقيق إنجازات كبيرة في 

كشف عمل الوحدة وما كانت تنوي فعله في غزة.

اأبعاد اأمنية
ومن جانبه، يري الُمختص بالش���ؤون اإلس���رائيلية حسن 

الف���ي، أن نش���ر المقاومة الفلس���طينية ص���ور الوحدة 
اإلسرائيلية يحمل أبعادًا أمنية ال تحصرها جغرافية قطاع 
غزة، س���ُتلحق بالضرر الكبير على منظومة االس���تخبارات 

لجيش االحتال. 
وأوضح الفي ل�"االستقال"، أن األبعاد تكمن في الكشف 
عن عملي���ة اس���تخباراتية ُمعقدة جدًا بأدل���ة وبصمات 
واضحة أجبرت االحت���ال على االعتراف بها، كذلك فضح 
األسلوب والطريقة التي دخلت بها القوة الخاصة للقطاع، 

وأيضًا كشف هوية أفراد الوحدة. 
وبي���ن أن األبعاد تدل على حجم الخلل الكبير الذي ضرب 
األمن اإلسرائيلي في مقتل ، لكون القوات الخاصة يجب 
أن ُتنف���ذ مهامها دون ترك بصم���ات، وبالتالي ال ُيمكن 
االس���تفادة من األس���لوب أو الطريقة التي استخدمتها 
الوحدة بالدخول للقطاع، كما ال ُيمكن االعتماد على أفراد 
الوحدة بتنفي���ذ عمليات جديدة بالمنطقة بعد كش���ف 

هويتهم. 
وتوقع أن فضح األس���لوب والش���خصيات قد ُيعيد فتح 
قضايا أخري كانت ُمغلقة وُسجلت ضد مجهول، فستبدأ 
بالمنطقة العربية بالكامل وقطاع غزة والضفة باسترجاع 
األحداث وربطها بما ُكشف عنه حاليًا، األمر الذي قد ُيورط 
االحتال في كثير من القضايا التي ظنت بأنها س���تكون 

بمعزله عن الُمحاسبة والتبعيات السياسية.
 ولف���ت إل���ى أن "إس���رائيل" تخش���ى من نش���ر الصور 
والتعاط���ي معها من قب���ل الُمجتمع اإلس���رائيلي، خوفًا 
من اكتشاف أنش���طة خارجية سرية للفريق خارج حدود 
فلسطين المحتلة، مما س���ينعكس بالضرر على منظومة 
االس���تخبارات لجيش���ها، بعد نجاح المقاومة في إحباط 

المخطط االستخباري في قطاع غزة. 
وشدد على أن الُمقاومة مازالت ُمستمرة في حرب االدمغة 
الدائرة حاليًا، وأن بجعبتها الكثير من الضربات الُموجعة 
لق���ادة االحتال وجيش���ه، وأن لديها م���ا تقوله بالجانب 
األمني فهي على أتم االس���تعداد والجهوزية إلفش���ال 

ُمخططاته وتوازن قوة الردع. 

  معركة خفية 

عملية خانيونس.. نقطة تحول في »صراع األدمغة« بين المقاومة واالحتالل 

غزة/ االستقال:
اش���تكى مواطنون في قطاع غزة، من تلقيهم اتصاالت هاتفّية يطلب فيها المتصل 
عدم التعاون مع حركة حماس في التعّرف على صور نش���رتها كتائب القسام، وقالت 

إنها ألفراد القّوة اإلسرائيلية الخاّصة التي تسللت شرق خانيونس مؤخًرا.
وبحسب عدد من المواطنين، فإّن المكالمات الواردة لهواتفهم تحّمل مقّدمة رقم دولي 
يبدأ ب�«00960«، حيث يطلب منهم المتصل عدم نش���ر صور أفراد القوة اإلسرائيلية أو 

مساعدة حماس في التعرف على األشخاص.
وال ُيع���رف فيم���ا إذا كان أعضاء من ه���ذه القوة ال يزالون داخ���ل قطاع غزة، وهو 
ما قد يكش���ف أهمية هذه الحرب األمنية – االس���تخباراتية حالًيا بين إسرائيل 
وحماس التي بدورها تقيم حواجز أمنية في كافة أنحاء القطاع، وتقوم بعمليات 
ماحقة لعماء مفترضين يعتقد أنهم ساعدوا تلك القوة. وكانت كتائب القسام 
نشرت الخميس الماضي صوًرا ألفراد القوة اإلسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى 
خانيونس وقتلت 7 مقاومين في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقال مصدر 
في الكتائب إّن »اس���تخبارات المقاومة س���يطرت على تقنيات ومعّدات الوحدة 
اإلسرائيلية وأّنه تم كشف هوية جميع أفراد الوحدة اإلسرائيلية وتفاصيل مهمة 

تتعلق بمهمتها«.

اتصاالت تحذر غزيين من 
تقديم معلومات حول 

القوة اإلسرائيلية الخاصة

غزة/ دعاء احلطاب: 
مازالت املقاومة الفل�س��طينية ُت�س��دد �س��رباتها القا�سية 
لق��ادة الحت��ال الإ�س��رائيلي واأجهزت��ه الأمنية، فبعد 
جناحها باإف�سال ُمططها الكبري  �سرق خانيون�س جنوب 

قطاع غزة قبل نحو اأ�سبوعني،  وجهت �سربة ا�ستخبارية 
اأخرى بن�سر �سور اأفراد القوة اخلا�سة املُ�ساركني يف عملية 
الت�س��لل، كخطوٍة هجومية وا�ستباقية جلي�س الحتال. 
واأك��د مت�س��ون اأن ما قامت به املُقاومة موؤخرًا، يك�س��ف 

م��دى التط��ور ال��ذي و�س��لت اإلي��ه يف اإدارتها لل�س��راع مع 
الحتال ال�س��رائيلي والق��درة على توظي��ف اإمكاناتها 
وحتويلها اإىل م�س��در قوة بالنظر اإىل ميزان القوى املائل 

ل�سالح الحتال يف كل املجالت. 
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م���ن قرأ بيان حركة الجهاد اإلس���امي الذي ردت فيه على الناطق باس���م 
حركة فتح الذي انتقد مش���اركة الشيخ خالد البطش في المهرجان الذي 
أقامه مؤيدو دحان إلحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات ياحظ أن حركة 
فتح باتت تذهب بخطابها إلى مساحات تبتعد فيها عن حركة فتح التي 
كانت يوما تفخر بنفس���ها بلقب األم عندما كانت تحتضن الجميع. ليس 
فقط البيان األخير بل أن من ياحظ خطاب الحركة في الس���نوات األخيرة 
ي���درك كم أصبح الخطاب عدائيا تجاه أكثر من جهة ليس على مس���توى 
الخارج بل على مس���توى الداخل الفلسطيني فقد يكون مفهوما أن يكون 
الخطاب حادا ضد الواليات المتحدة أو إسرائيل مثا أو حتى بعض الدول 
اإلقليمي���ة التي تتآمر ضد القضية الفلس���طينية و تعبث بخاصرتها في 
غ���زة و أن لم يكن ذلك ح���ادا لكن أزمة االس���تعداء للداخل أصبحت أكثر 

مما يجب.
لم يخطئ الش���يخ البطش حتى تكال له اتهامات ال تليق فقد دعي الرجل 
إللقاء كلمة وفاء في ذكرى  استش���هاد ياس���ر عرفات وال أحد يتصور أن 
حركة الجهاد اإلس���امي كان يمكن أن تفوت فرصة ظهور أحد قياداتها 
أمام حش���د كبير من أبناء الش���عب الفلس���طيني ومن الطبيعي أن يقبل 

الرج���ل الدع���وة ، هناك ص���راع داخلي في حركة فتح وعل���ى حركة فتح ، 
الحركة مس���ؤولة عنه وليس الفصائل األخ���رى و الغريب أن الحركة تريد 
م���ن الجميع فصائل وكتابًا ومس���تقلين أيضا أن يكونوا جزءًا من صراعها 
الداخل���ي حاملين موقفها من دحان و في هذا ما يحمل عدم احترام لكل 
اآلخرين ومن ال يلتزم بموقف فتح تكل له جميع التهم وكأن على الجميع 

أن يرى األشياء بعين فتح ومن ال يلتزم بذلك يخرج عن الصف الوطني.
لك���ن  فتح ال تع���رف أنها بنظر اآلخرين بعد غياب ياس���ر عرفات لم تعد 
معيارا للحك���م فقد تحولت من الحركة التي تجمع الفلس���طينيين تحت 
جناحها إلى الحركة التي تفتح معارك مع الكل الفلس���طيني ....خاف مع 
حركة حماس.. خاف مع محمد دحان... خاف مع اليس���ار الفلس���طيني 
ال���ذي لم يحضر اجتماعات المجلس المركزي والوطني.. خاف مع س���ام 
فياض... خاف مع ياس���ر عبد ربه... خاف مع الجهاد اإلس���امي, وخاف 
مع الكتاب والمثقفين.. خاف مع كل من يختلف معها و إذا كان الخاف 
مع حركة حماس مفهوما ومب���ررا باعتبار أن حماس طردتها من قطاع غزة 
ورفعت الس���اح في وجهها تجاوزا للخطوط الحمراء فما مبرر الخافات مع 

كل هؤالء ؟ والسؤال األهم ألم تتعب من هذه الخافات؟

ال تجد مس���ئوال ف���ي حركة فتح يظه���ر على فضائية أو يص���رح أو حتى 
بمكالمة خاصة إال و يشتم أو يوزع اتهامات, و إذا كان األمر مبررا مع حركة 
حماس فما هو المبرر الستعداء أحد قيادات الحركة مثل دحان؟ أو اليسار 
الفلسطيني أو حتى فياض أو حتى حركة الجهاد اإلسامي التي ال تنافس 
و ال تنازع على الس���لطة أو حتى بعض المثقفين الذين حاولوا أن يصوبوا 
مسارها ويخففوا من درجة االستعداء الذي تمارسه من أجل مصلحتها أو 

تذكيرها بأنها الحركة األم؟
ب���ات من الض���روري أن أحدا يجب أن يواجه فت���ح وأن يذكرها بأنها باتت 
تق���ف وحيدة وهذا ليس تراثها وفي الوقت الذي تقف فيه في مواجهة 
الجميع تس���عى منافس���تها الرئيس���ة حركة حماس إل���ى اإليحاء بأنها 
تحتضن الجميع وتعمل مع الجميع و تش���كل غرفة عمليات مش���تركة و 
تتف���اوض مع الجميع مصر وقطر والفصائ���ل وغيرها وفيما حركة حماس 
تبدو أنها تفتح أذرعها لباقي القوى والفصائل والمثقفين تستعدي فتح 

كل القوى والفصائل  والمثقفين.
مهرجان السرايا الذي أقامه مؤيدو دحان كان حاشدا و حين ذهبت هناك 
سألت نفسي هل تس���تغني حركة فتح التي هزمت في انتخابات 2006 

عن كل هؤالء؟ وإذا كانت تس���تعدي دح���ان في صراع داخلي على حركة 
فتح هل مطلوب من اآلخرين أن يس���تعدوا دحان مثلها؟ وما هو مبررهم 

لذلك؟
م���ن حقنا على حركة فتح أن تكون أكثر ه���دوءًا في خطابها كما عهد 
ياس���ر عرفات ومن حق حرك���ة فتح ذات التاريخ الطوي���ل والمجيد أن 
نق���دم لها النصيحة والماحظة عندما نجدها تخطئ وتبتعد عن تراث 
ياس���ر عرفات ورعويته وأبويته للحالة الفلس���طينية .. على الحركة أن 
تق���رأ من جديد عاقتها بالداخل الفلس���طيني وتحديدا هذا العام مع 
عقد المجلس الوطن���ي والمركزي وأن تعيد النظ���ر بخطابها العصبي 
تجاه كل الذين ينطوون في اإلطار الوطني وهم الش���ركاء في مواجهة 
الغول اإلسرائيلي.. حركة فتح إن استمرت بهذا الشكل ستبدو وحدها 
حين يصل األمر لشركاء التاريخ عن العزوف في شراكة المؤسسة فإن 
ذلك يس���تدعي مراجعة وعليها أن تعرف أن السياس���ة وجهات نظر 
فللناس رؤيتهم التي تختلف عنها وأن ما يجمع الناس هي القواس���م 
المش���تركة والمعيار الوحيد هو تأييد الن���اس وليس معايير تضعها 

الفصائل ارتباطا بمصالحها وصراعاتها...!

من المفت���رض ان يكون وفد حركة فتح قد وصل إلى القاهرة اليوم األحد إلبداء موقف من ورقة التفاهمات 
التي قدمتها القاهرة لوفد حركتي حماس وحركة فتح, والتي جاءت نتاجًا للقاء الذي جمع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, ورقة التفاهمات المصرية القت قبوال من 
حي���ث المبدأ من حركة حماس التي ترغب في إحداث تقدم في ملف المصالحة الفلس���طينية, لكن حركة 
فتح ال زالت تناور وتتنصل من الضغوط التي تمارس عليها عربيا وإقليميا, حركة فتح نفت أن وفدها الذي 
سيتوجه للقاهرة سيستمع لنتائج لقاءاتهم مع وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة منذ أيام، نافية في 
الوق���ت ذاته أن يكون هناك أي تقدم ملموس في هذا الملف. حيث قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
والمتحدث باس���مها، أسامة القواسمي، إنه »من المبكر الحديث عن أي تقدم في ملف إنهاء اإلنقسام، نحن 
على اتصال مع المصريين بشكل مستمر، وسنستمع منهم لنتائج لقاءهم بحماس«.مضيفا »سنتشاور مع 
الرئيس وقيادة فتح وس���نتخذ الخطوات المناسبة، ونأمل أن تكون ردود حماس إيجابية، لنتمكن من إنهاء 

االنقسام دفعة واحدة ولألبد«.
يبدو ان فتح ال زالت في المربع المنفرد, حيث تقبع هناك في الركن البعيد الهادي, وهى تعزف وحدها من 
دون ش���ركاء أو جمهور, لم تس���تفد فتح من متانة الموقف  الوطني الفلسطيني الموحد, الذي تجسد في 
غرفة العمليات المش���تركة لفصائل المقاومة الفلسطينية, والتي حققت انتصارا جديدا على االحتال في 
معركة األربعين س���اعة التي أبرزت بشكل واضح قدرة الفصائل على تنسيق العمل في الميدان بما يحقق 
نتائج ايجابية لصالح الفلسطينيين ويربك المشهد أمام اإلسرائيليين, الفصائل الفلسطينية كانت تظن 
ان الرسالة وصلت للسلطة عندما توغلت وحدة خاصة إلى قطاع غزة لتنفيذ مخططات عدوانية ضد شعبنا, 
ولوال ساح المقاومة لنفذ االحتال مخططه وانسحب بأمان, لكن المقاومة وهى تملك ساحها أحبطت هذا 
المخطط وأفشلته وكبدت االحتال خسائر كبيرة, لكن السلطة لم تر هذا االنتصار بعينيها ألنه ال يعنيها 
من قريب أو بعيد, فهي تريد س���اح المقاومة حتى تتحكم بالمش���هد لوحدها وكما يحلو لها, وكما قال 
محمود عباس ما يسرى على الضفة يجب ان يسري على غزة, يعني التنسيق األمني والساح الواحد, والقوة 

الرسمية الواحدة ليهنأ االحتال ويستريح.  
منط���ق الس���لطة في التعامل مع غزة ليس مقب���وال, كما ان موقفها من التعامل م���ع ملف المصالحة ليس 
مقبوال, ومنطقها من التعامل مع حماس والجهاد اإلس���امي واستثناؤهما من التمثيل في منظمة التحرير 
والمجلس الوطني الفلس���طيني ليس مقبوال, وتعاملها مع فصائل المنظمة التي تعارض سياساتها ليس 
مقبوال, وتعاملها مع أبناء فتح الرافضين لمسارها التفاوضي وفق خيار السام فقط ليس مقبوال, وموقفها 
من التنس���يق األمني مع االحتال ليس مقبوال, واالعتقال على خلفية االنتماء السياسي ليس مقبوال, ومنع 
األجنحة العس���كرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة من مجابهة االحتال ليس مقبوال, 
وحل كتائب شهداء األقصى وتجريمها ليس مقبوال, وقمع المسيرات الشعبية التي تتوجه الماكن التماس 
لاش���تباك مع جنود االحتال ليس مقبوال, وقطع أرزاق الناس ليس مقبوال, وسياسة التقاعد المبكر ليست 
مقبولة, ومنع الميزانيات المالية عن وزارات غزة ليس مقبوال, وتسليم المستوطنين المتسللين لمدننا وقرانا 
لاحتال ليس مقبوال, والتفريط في الثوابت الفلس���طينية ليس مقبوال بل هو جريمة سيحاس���بكم عليها 

شعبنا الفلسطيني يوما ما. 
ال ادري هل تدرك الس���لطة ورئيس���ها محمود عباس ان سياس���اتها هذه ليس���ت مقبولة, أم أنها ال زالت 
مخدوعة بالمطبلين والمهرجين وتنابلة السلطان الذي يصفقون لهذه السياسات ألجل مصالحهم الخاصة 
ومش���اريعهم التجارية, عندما يتحول الوطن إلى مش���روع تجاري يخضع لمبدأ الربح والخسارة فعلى الدنيا 
الس���ام, نحن نريد للسلطة ان تستفيق قبل فوات األوان, ال أحد سيصبر على كل هذه السياسات الخاطئة 
التي ترتكبها الس���لطة بحماقة شديدة, وأول من سيتخلى عنكم هم الحلفاء الذين كانوا يسحبونكم لهذا 
المربع الخطير, ان آمل المصالحة الداخلية بينكم وبين حماس هو حبل النجاة األخير الذي يمكن ان يعيدكم 
إلى صوابية الطريق, أتمنى ان تغتنموا هذه الفرصة وتحققوا مكسبا واحدا لشعبكم بعد كل هذه اإلخفاقات 
التي الزمتكم طوال فترة المفاوضات وعلى مدار أكثر من أربعة وعش���رين عاما, أفيقوا من سباتكم واخرجوا 

من المربع المنفرد يرحمكم الله.   

المربع المنفرد

بقلم : أكرم عطااللهنصيحــة لحركــة فتــح!

رأي
تكاد الحرب أن تكون عنوانًا رئيسيًا في كيان العدو، على ما 
يمكن أن تذهب إليه الحوادث المقبلة. الحرب بذاتها هدف 
مطل���وب وملّح بغ���ض النظر عن جبهته���ا وحجمها وما قد 
يترتب عليها من آثار ونتائج. بقدر ما تعرضت نظرية األمن 
»اإلس���رائيلي« النكش���اف مروع في مواجهات غزة األخيرة، 
تبدي اضطرابًا كبي���رًا في بنية حكوم���ة بنيامين نتنياهو 
حتى كادت أن تسقط وتدخل )الكيان( في انتخابات مبكرة.

حدث اهتزاز في الثقة العامة بعد الفش���ل الذريع للعملية 
االس���تخبارية في غزة التي كادت توقع قوتها في األس���ر. 
وحدث اهتزاز آخر في البنيتين السياس���ية والعس���كرية 
بعدما نجحت المقاومة في إطاق أكثر من 400 صاروخ على 
محي���ط غاف غزة من دون تص���ّد يعتّد به. أخذت مكونات 
االئت���اف الحكوم���ي تتنابذ باألمن، وكل ط���رف يحاول أن 

يثبت أنه األكثر تشددًا.
ح���اول نتنياه���و أن يجهض س���يناريو انهي���ار حكومته 
واللجوء إلى انتخابات مبك���رة بالتخويف من احتمال عودة 
»اليس���ار اإلس���رائيلي« للحكم وتوقيع اتفاقية جديدة مع 
الفلس���طينيين أس���وأ من »أوس���لو« كما قال. كذلك حاول 
إضفاء طابع عسكري وأمني غامض على مواقفه وسياساته 
طلبًا لدعم األحزاب اليمينية المتش���ددة: »نحن في طريقنا 
للحرب... لن أقول متى س���نتحرك أو كيف؟ لكن لدينا خطة 
واضحة، أنا أعرف ماذا أفعل ومتى... وسنفعل«. هكذا نجح 
في الحفاظ على ائتافه الحكومي الهش بعد إقناع نفتالي 
بين���ت رئيس ح���زب »البيت اليه���ودي«، أح���د التعبيرات 
السياس���ية عن جماعات المس���توطنين، بالتخلي عن طلب 
تولي حقيب���ة وزارة )الحرب( خلفًا ألفيغ���دور ليبرمان الذي 
استقال احتجاجًا على وقف إطاق النار مع »حماس«، متهمًا 
نتنياهو بأن���ه »فّضل اإلرهاب على الس���ام!« في انتهاك 

للمعاني ال مثيل له.
يصعب االدعاء أن إع���ان نتنياهو« عن حرب قريبة محض 
كام ف���ي ظل أزمة حكومية ومزاي���دات أمنية صاحبتها، أو 
أنه سوف ينس���ى بعد حين. العكس صحيح تمامًا. حسب 
الصحافة )العبرية(، فإن هن���اك خططًا جاهزة للتنفيذ بأي 
وقت ناقشها المجلس الوزاري المصغر. وبحسب التوازنات 
الحكومية الهش���ة، فإن نتنياهو مرش���ح لإلقدام على عمل 
عس���كري يثب���ت أنه األكثر تش���ددًا في معس���كر اليمين 

الصهيوني واألقدر على حفظ األمن الصهيوني.
بعد عام بالضبط، تجرى انتخابات الكنيس���ت في )الكيان(. 
إنه ع���ام الحرب بقدر م���ا هو عام االنتخاب���ات. ينص كام 
نتنياهو على أنه »ال مكان للسياسة في قضايا األمن«، وهو 
كام مراوغ، فاألمن والسياس���ة في )الكيان( وجهان لعملة 
واحدة. )الكيان( مجتمع استيطاني عسكري، كل شيء فيه 
يبدأ وينتهي باألمن. الشعور بعدم األمان يعود إلى طبيعة 

الدولة ونشأتها وس���ط محيط عربي يعاديها. رغم الصورة 
التي يبدو عليه���ا العالم العربي اآلن م���ن تفكك وضعف 
وص���ل ذروته ف���ي هرولة متس���ارعة من دول ف���ي الخليج 
إلى تطبي���ع العاقات مع )الكيان( اس���تخباريًا وعس���كريًا 
واقتصادي���ًا دون أدنى ارتباط بأي انس���حابات من األراضي 
المحتلة منذ عام 1967 فإن ذلك ال يطمئن »إس���رائيل« وال 
يغّي���ر من نظرتها، فا أمن با ق���وة تردع العرب مجتمعين 

���� إن اجتمعوا.
وبغض النظر عن مكان وحجم العملية العس���كرية المقبلة، 
فإن رسالتها ال تستثني أحدًا ���� الذين يهرولون بالتخاذل 

كما الذين يقاومون باإلرادة.
أين الضربة المتوقعة؟

الس���يناريو األول، إخ���اء »الخ���ان األحمر« ش���رقي القدس 
المحتل���ة بالق���وة من دون اعت���داد بأي اعتراض���ات دولية 
استدعت ���� حتى اآلن ���� وقف اإلجراءات العنيفة. نتنياهو 

نفسه كشف عن هذا التوجه دون أن يحدد موعدًا.
اإلخ���اء بالقوة الغاش���مة ال ي���رد اعتبارًا لآللة العس���كرية 
»اإلس���رائيلية« الت���ي تعرض���ت لهزة ش���ديدة ف���ي آخر 
مواجهات غزة، بقدر ما يس���تدعي ردات فعل تندد وتحفز 
على استنفار طاقة المقاومة الشعبية في القدس والضفة 
الغربية )المحتلة(. كما أنه ال يمّثل حربًا واس���عة تعهد بها 
نتنياه���و للحفاظ عل���ى ائتافه الحكوم���ي الهّش في عام 

االنتخابات.
الس���يناريو الثاني، ع���دوان جديد على غزة يش���به حروب 
أع���وام 2008 و2012 و2014 تدوي فيه المدفعية الثقيلة 
والصواري���خ، تقتل وتروع وته���دم بيوتًا على رؤوس أهلها 
من دون أن تس���فر ������� كالعادة ���� عن تغيي���ر في قواعد 
االش���تباك، أو موازين القوى السياس���ية والعسكرية. هذا 
السيناريو يصطدم بمش���روع التهدئة الطويلة المدى بين 
)الكيان( و»حم���اس«، الذي يحظى بدع���م األجهزة األمنية 

والعسكرية في الدولة العبرية.
كذلك يصطدم بخط���ة الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب، 
التي يطلق عليه���ا »صفقة القرن« المرج���ح إعانها مطلع 
الع���ام المقبل، إن لم يؤجل ذلك اإلعان لفترات أخرى حتى 
تتهيأ له فرص إمراره. أحد أس���باب نتنياهو لعدم الذهاب 
ال���ى انتخابات مبكرة، ترش���حه اس���تطاعات ال���رأي العام 
»اإلسرائيلية« لتصدرها، عدم إرباك الصفقة المنتظرة التي 

تتماشى مع المشروع الصهيوني في أكثر صوره تشددًا.
على األغلب، س���وف يحاول توظيف األزمة الحكومية، التي 
تعرض لها، ف���ي الحصول على مكاس���ب إضافية، كإعان 
أكثر م���ن دولة عربية بوق���ت متزامن االعت���راف )بالكيان( 
وتبادل العاقات الدبلوماس���ية معه باسم تشجيعها على 
المض���ي في الس���ام م���ن دون أن يرتهن ه���ذا النوع من 

السام ألي مرجعيات دولية تصون الحد األدنى من الحقوق 
الفلسطينية.

حس���ب ما هو مس���ّرب من »صفق���ة القرن«، ف���إن فكرتها 
الجوهري���ة تفري���غ قضي���ة غ���زة م���ن طابعه���ا الوطني 
الفلس���طيني وإحالتها إل���ى قضية إنس���انية تتكفل بها 
بعض المش���روعات والمساعدات االقتصادية وبعض أوجه 

تخفيف المعاناة عن أهلها المحاصرين.
ف���ي حالة أي عدوان واس���ع عل���ى غزة، ال���كام كله ينتفي 
والضغوط تتبدد. ال أحد في )كيان العدو( يجزم بأن الضربة 
المقبلة س���وف تكون في غزة، رغم توافر األسباب الداعية 
وأهمها أن هيبة جيش »الدفاع اإلسرائيلي« اهتزت في آخر 

المواجهات معها.
الس���يناريو الثالث، اس���تبعاد العمل العسكري الواسع في 
غزة مع اإلقدام على عمليات نوعية اس���تخبارية كاالغتيال 
المنهجي لقيادات سياس���ية وعس���كرية كبيرة في حركة 
»حماس«. هذا الس���يناريو ممكن، لكن تداعياته تفضي ���� 
بالضرورة ���� إلى تقويض مشروع التهدئة الطويلة المدى.

الس���يناريو الراب���ع، أن تنتق���ل حركة النيران م���ن الجبهة 
الجنوبي���ة إل���ى الش���مالية، م���ن غزة إل���ى جن���وب لبنان. 
الس���يناريو محفوف بالمخاطر، فالقدرة العس���كرية لحزب 
الله ومس���تويات تس���ليحه أعلى بما ال يق���اس بما تحوزه 
»حماس« وجماعات المقاومة المس���لحة األخرى في غزة. مما 
يقال في الصحافة »اإلسرائيلية« لتسويغ نقل دفة النيران 
إلى الجن���وب اللبناني منع »حزب الله« م���ن تعظيم قدرته 
العس���كرية بإمدادات جديدة من الس���اح النوعي. يصعب 
اإلقدام على الس���يناريو اللبناني بالنظر إلى كلفته الباهظة 
على األمن »اإلسرائيلي« نفسه، والمواجهات السابقة تزكي 
عدم االندفاع فيه، لكنه غير مستبعد بالنظر إلى العقليات 

التي تحكم الدولة العبرية.
الس���يناريو الخامس، أن تتجه حركة الني���ران إلى المواقع 
السورية باس���م ماحقة التمركزات العس���كرية اإليرانية. 
لمرات عدي���دة، تدخلت الق���وات »اإلس���رائيلية« بضربات 
صاروخي���ة تبنت تل���ك الذريع���ة، لكنها أخفق���ت في أي 
تعديات على موازين القوى، أو اإلضرار بالمركز السياس���ي 

اإليراني في األزمة السورية.
األس���وأ »إس���رائيليًا« أن آخر الغارات أفضت إل���ى أزمة مع 
روسيا بعد إسقاط إحدى طائراتها، وكان من تبعاتها إمداد 
دمش���ق بالمنظومة الصاروخية المتقدم���ة »أس 300«. لن 
يكون األمر س���هًا هذه المرة، فالرادع الروسي منظور، وقوة 
التص���دي جاهزة. الحرب تطل برأس���ها، لكن ال أحد يعرف 
أين. مشكلة »إسرائيل« أنها ليست قوية إلى حد أن تكّشر 
عن أنيابها عل���ى جبهات مختلفة. ومش���كلتنا نحن أننا ال 

ندرك أننا لسنا ضعفاء إلى هذا الحد.

سيناريوهات الحرب الصهيونية المقبلة
عبد الله السناوي
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رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة االقتص���اد الوطن���ي، 
أمس الس���بت، إن منتجات األلبان 
في السوق المحلي، تستحوذ على 
ما نس���بته %80 من حصة السوق 
الفلس���طيني بقيمة اس���تثمارية 

تقدر ب� 70 مليون دوالر سنويًا.
ويعمل في قطاع األلبان 41 مصنعًا 
االقتص���اد  وزارة  ل���دى  مس���جلة 
الوطني وتشغل نحو 3 آالف عامل، 
بشكل مباش���ر وذات العدد بشكل 
غير مباش���ر من مزارعين ومصنعي 
العب���وات البالس���تيكية، وأطب���اء 

البيطرة وغيرهم.
ووف���ق احصائيات االتح���اد العام 
للصناعات الغذائي���ة تبلغ الطاقة 
االنتاجية لمصانع األلبان من -550 
الس���لع  600 ط���ن يوميًا وتغطي 
األساس���ية مث���ل اللبن���ة، واللبن، 
واألجب���ان البيض���اء، حوالي 90% 
من الس���وق المحلي وهي السلعة 

االساسية في قطاع االلبان.
وتصدر مصان���ع األلبان أكثر من 6 
ملي���ون دوالر س���نويا من منتجات 
الضفة  محافظات  وتنت���ج  األلبان، 

الغربية نحو )70 مليون( لتر حليب 
بقري سنويا، بينما بلغت في قطاع 
غزة  م���ا يق���ارب )19 ( مليون لتر 

حليب بقري  سنويا.
وتلتزم مصانع األلبان الفلسطينية 
الفنية  والتعليمات  بالمواصف���ات 
البيان  بطاق���ة  اإللزامي���ة ووض���ع 
الفلس���طيني  القان���ون  حس���ب 
ببطاق���ة  الخاص���ة  والمواصف���ات 

البي���ان، ووض���ع تاريخ���ي االنتاج 
للمراقبة  تخض���ع  كم���ا  واالنتهاء 
ومستمر  دوري  بشكل  والتفتيش 
من قبل الجهات المختصة، وتبذل 
جهودًا  للحصول على ش���هادات 
الجودة العالمي���ة لتلبي متطلبات 

السوق العالمي.
وبي���ن االتح���اد الع���ام للصناعات 
الغذائي���ة ان ع���دد م���ن المصانع 

بدأت حاليا اس���تثمارات في تربية 
االبقار وعمل مزارع خاصة بها لسد 
الخام وعدم  الحلي����ب  حاجتها من 
االقتص����ار على ش����راء الحليب من 
الرغ����م ان كمية  المزارعي����ن، على 
الحلي����ب الت����ي تنتج م����ن المزارع 
الخاصة ال تسد حاجة المصنع لذلك  
تقوم عدد من المصانع من ش����راء 

الحليب من مزارعين فلسطينيين.

»االقتصاد«: قطاع األلبان يستحوذ على 80 % من السوق المحلي

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إنه يجري العمل على بناء طرق إلى األردن 
ومناطق أخرى بالتعاون مع الش���ركاء، من أجل تصدير المنتجات الفلسطينية 
المصنع���ة في المجمع الصناع���ي الزراعي في مدينة أريح���ا، إلى دول الخليج 
وبل���دان البحر األبيض المتوس���ط. وأضاف كونو خالل مش���اركته في افتتاح 
أعمال الدورة الرابعة لمنتدى "حوارات المتوس���ط" )ميد 2018(، في العاصمة 
اإليطالية روما الجمعة، أنه ومنذ عش���ر س���نوات بدأنا بإقامة المجمع الصناعي 
ف���ي منطقة وادي األردن، وهناك اآلن 13 ش���ركة في المجمع توفر فرص عمل 

للفلسطينيين.
ورح���ب بالجه���ود التي يبذله���ا االتحاد م���ن أجل المتوس���ط للتروي���ج للمنتجات 

الفلسطينية المصنعة في دول الخليج وبلدان البحر األبيض المتوسط.
وجرى خالل االفتتاح عرض بعض هذه المنتجات وتحمل ختم "صنع في فلسطين".

اليابان تعمل لبناء طرق 
لتسويق منتجات فلسطينية 

لمنطقة المتوسط

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، تراجع العجز الكلي بالموازنة إلى 1.9 بالمائة 

من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من العام المالي الجاري 2018 / 2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو / حزيران 

من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأض���اف معيط في بيان الجمع���ة، أن العجز الكلي في موازنة بالده س���جل نحو 2.3 

بالمائة في الربع األول من السنوات المالية الثالث الماضية.
وقال إن اإليرادات العامة للدولة حققت معدل نمو على أس���اس سنوي 35.3 بالمائة 

خالل الربع األول من العام المالي الجاري.
وأوضح أن المصروفات العامة للدولة س���جلت معدل نمو على أس���اس سنوي بنسبة 
28.9 بالمائة خالل الربع األول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 

المالي الماضي.
واعتبر معيط أن "هذا التحس���ن ف���ي األداء المالي للدولة، يرجع إل���ى تنفيذ برنامج 
اإلص���الح االقتصادي" الذي ش���مل رفع أس���عار الوقود والكهرب���اء، وبعض الخدمات 

األساسية األخرى.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي للموازنة إلى 7 بالمائة في العام المالي المقبل، 

مقابل 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري. 

تراجع عجز الموازنة 
المصرية إلى 1.9 بالمائة 

االستقالل/ وكاالت:
أك���د تقري���ر حكوم���ي أميركي مه���م، أن التغير 
األميركي  االقتصادي���ن  المناخي يط���ال حالًي���ا 
والعالمي، وأن آثاره الس���لبية ستؤدي إلى تفاقم 
الوض���ع ما ل���م تتخذ إج���راءات صارم���ة لخفض 

انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة.
وق���ال التقرير المعن���ون ب� "تقيي���م وطني حول 
المناخ" )ناشونال كاليمت أسيسمنت( أعده أكثر 
من 300 عالم بتفويض من الكونغرس األميركي، 
إنه "نظًرا للمس���توى التاريخي النبعاثات الغازات 
المس���ببة للدفيئة، قد تبلغ الخسائر في الواليات 

المتح���دة مئ���ات الملي���ارات من ال���دوالرات في 
قطاعات عدة بحلول نهاية القرن".

وأكد مع���دو التقرير الذي ُنش���ر الجمعة أنه "من 
دون بذل جهود كبيرة ومتواصلة لتخفيف حدته 
على المس���توى العالمي والتكيف على المستوى 
المحلي، س���يؤثر التغير المناخي بطريقة سلبية 
أكث���ر فأكثر على البن���ى التحتي���ة والموجودات 
األميركية وأيًضا على نس���بة النم���و االقتصادي 

خالل هذا القرن".
وأش����ار الخبراء في التقرير الواقع في أكثر من 
أل����ف صفحة إلى أن "تبع����ات التغير المناخي 

خ����ارج حدودنا س����تؤثر بش����كل متزايد على 
تجارتن����ا واقتصادن����ا خصوًص����ا على أس����عار 
االستيراد والتصدير، فضاًل عن الشركات التي 
توظف استثمارات وتملك شبكات تموين في 

الخارج".
وكان الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترامب وصف 
التغير المناخي بأنه "بدعة" مش���كًكا بمس���ؤولية 
البش���ر عنه. كما ش���كك بصدقية تقري���ر العام 
الماضي ال���ذي خلص إل���ى أن التغي���ر المناخي 
واقعي س���ببه على األرجح األنشطة البشرية، لكن 

البيت األبيض منح مع ذلك إذنه للنشر.

تقرير: التغير المناخي يهدد االقتصادين األمريكي والعالمي

االستقالل/ وكاالت:
بلغت استثمارات 11 دولة عربية في سندات 
وأذون الخزانة األمريكية بنهاية شهر أيلول/ 
سبتمبر الماضي ما يقرب من 330 مليار دوالر.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة األمريكية، تحتل 
ال���دول العربي���ة المرتب���ة الثالث���ة بين كبار 
المس���تثمرين في سندات الخزانة األمريكية 
بعد الصين باستثمارات تبلغ 1.15 تريليون 

دوالر، واليابان ب� 1.03 تريليون دوالر.
وتس���تثمر 11 دولة عربية أمواال في سندات 
وأذون الخزان���ة األمريكي���ة، تمث���ل 5.3 في 
المائة من إجمالي االستثمارات العالمية في 
هذه السندات، البالغة 6.22 تريليونات دوالر.

وتس���تحوذ الس���عودية على النصيب األكبر 
من اس���تثمارات العرب في س���ندات وأذون 
الخزان���ة األمريكي���ة، بحصة تبل���غ 53.5 في 
المائة، قيمتها 176.1 مليار دوالر، تمثل 2.8 
في المئة من استثمارات دول العالم في أداة 

الدين األمريكية.

الثان���ي  المرك���ز  ف���ي  اإلم���ارات  وج���اءت 
باستثمارات تبلغ 60 مليار دوالر تمثل 18.2 
في المائة من اس���تثمارات الع���رب، و1 في 

المئة من استثمارات دول العالم.
وثالث���ا، حل���ت الكوي���ت باس���تثمارات تبلغ 
43.8 ملي���ار دوالر تمث���ل 13.3 ف���ي المائة 
من اس���تثمارات العرب و0.7 ف���ي المئة من 

استثمارات العالم.
فيم���ا حّل���ت الع���راق ف���ي المرتب���ة الرابعة 
باستثمارات تبلغ 29.4 مليار دوالر تمثل 8.9 
في المائة من اس���تثمارات العرب، و0.5 في 
المائة من استثمارات دول العالم، ثم سلطنة 
ُعم���ان باس���تثمارات تبل���غ 10.9 مليار دوالر 
تمثل 3.3 في المئة من اس���تثمارات العرب، 

و0.2 في المائة من استثمارات دول العالم.
وف���ي المرتب���ة السادس���ة تأت���ي المغرب، 
باستثمارات تبلغ 3.3 مليارات دوالر تمثل 1 
في المئة من استثمارات العرب، و0.05 في 
المالئة من استثمارات دول العالم، ثم مصر 

باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دوالر تمثل 0.7 
في المائة من استثمارات العرب، و0.04 في 

المئة من استثمارات دول العالم.
وحلت قطر ثامن���ا، باس���تثمارات تبلغ 1.3 
ملي���ار دوالر تمث���ل 0.4 ف���ي المائ���ة من 
اس���تثمارات العرب، و0.02 ف���ي المائة من 
اس���تثمارات دول العال���م. تاس���عا، جاءت 
البحري���ن باس���تثمارات تبل���غ 924 مليون 
دوالر تمثل 0.3 في المائة من اس���تثمارات 
الع���رب، و0.01 في المائة من اس���تثمارات 

دول العالم.
وعاش���را، جاءت الجزائر باس���تثمارات تبلغ 
681 ملي���ون دوالر تمثل 0.2 في المائة من 
اس���تثمارات العرب، و0.01 ف���ي المائة من 

استثمارات دول العالم.
تبلغ  باس���تثمارات  موريتانيا  وأخيرا جاءت 
612 ملي���ون دوالر تمثل 0.2 في المائة من 
اس���تثمارات العرب، و0.01 ف���ي المائة من 

استثمارات دول العالم.

االستقالل/ وكاالت
هبطت أسعار النفط العالمية بأكثر من %6 الجمعة لتصل إلى أدنى مستوياتها في ما يزيد على عام 
كامل، في حين قالت صحيفة وول ستريت جورنال األميركية إن السعودية تبحث مع منظمة أوبك إجراء 

تخفيضات "مستترة" إلنتاج النفط.
وانخفضت أسعار مزيج برنت -خام النفط القياسي العالمي- بمقدار 3.8 دوالرات خالل تعامالت الجمعة 

لتصل إلى نحو 58.8 دوالرا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين األول 2017 تقريبا.
أم���ا الخام األميركي فقد انخفض بمقدار 4.2 دوالرات )%7.7( ليصل إلى نحو 50.4 دوالرا للبرميل، وهو 

أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين األول 2017.
ومع هذا االنخفاض الش���ديد في أسعار النفط تس���عى دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 
)أوبك( إلى تخفيض اإلنتاج حتى تس���تعيد الس���وق توازنها، غير أن الس���عودية أكبر منتج في أوبك 

تتعرض لضغوط من الرئيس األميركي دونالد ترامب حتى تمنع أوبك من تخفيض اإلنتاج.
ويعارض ترامب تخفيض أوبك لإلنتاج، ويرى أن المنظمة ترفع بذلك أسعار النفط، وهو ما يزيد األعباء 

على المستهلكين األميركيين حسب رأيه.
وقالت صحيفة وول س���تريت جورنال مس���اء الجمعة إن السعودية وأوبك تتجهان إلى تبني حل وسط 
بين إرضاء الواليات المتحدة بسياسات ال تؤدي إلى ارتفاع األسعار وبين كبح إمدادات النفط الستعادة 

التوازن في السوق.
وكش���فت الصحيفة أن الحل الذي تدرسه أوبك هو إجراء "تخفيض في اإلنتاج ال يبدو كتخفيض فيه"، 
موضح���ة أن المقصود هو أن تعلن أوبك -التي س���تعقد اجتماعا في 6 ديس���مبر/كانون األول المقبل- 

خططا تقضي بالحفاظ على مستويات اإلنتاج المحددة التي تم االتفاق عليها عام 2016.

أسعار النفط تهبط عن 60 دوالرا 
والسعودية تبحث إجراءات »مستترة«

11 دولة عربية تستثمر 330 
مليار دوالر في السندات األمريكية
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االستقالل/ وكاالت:
تواصلت في تونس والجزائر أمس السبت، االحتجاجات 
الش���عبية على زيارة ول���ي العهد الس���عودي محمد بن 
سلمان لتونس والجزائر وموريتانيا. ففي تونس وجّهت 
نقابة الصحافيين رس���الة مفتوح���ة إلى الرئيس الباجي 
قايد السبس���ي تطّرقت فيها إلى م���ا ترتكبه الطائرات 
الس���عودية من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس���انّية في 

اليمن.
 ابن 

ِّ
كم���ا اعتبرت أن الجول���ة ترمي إلى تبييض س���جل

سلمان الدامي على خلفية تورطه في جرائم بشعة آخرها 
اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ورأت أّن���ه يش���ّكل خطرًا عل���ى األمن والس���لم وهو عدو 
حقيقي لحرية التعبير.

و ق���ال عض���و المكتب التنفي���ذي لنقاب���ة الصحافيين 
 النقابة ومختلف شركاء 

َّ
التونس���يين محمد اليوسفي إن

المجتمع المدني يعتزمون خوض تحركات أمام السفارة 
السعودية في تونس احتجاجًا على زيارة ابن سلمان.

حاد العاّم التونسي  بدوره، أكد األمين العام المساعد لالتِّ
للشغل محمد علي بوغديري أن فلسطين تبقى القضية 
األم بالنس���بة للش���عب التونسي. مش���ددا على تجريم 

التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي.
م���ن جهته، ق���ال رئيس الهيئ���ة الوطني���ة لمناهضة 
التطبيع والصهيونية ودعم المقاومة أحمد الكحالوي إن 
السعودية تتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق 

الشعب اليمني والشعب السوري.
وأش���ار إلى أن الدور الس���عودي ف���ي المنطقة هو حرف 

البوصلة عن مخططات ومشاريع العدو الصهيوني.
بينم���ا، أّك���د رئيس جبه���ة الجزائر الجدي���دة جمال بن 
عبد الس���الم على االختالف الجذري بين مواقف الجزائر 
والموقف السعودي في قضية فلسطين والعدوان على 
س���وريا والعالقة مع إيران. وقرّرت مجموعة من الفنانين 
والمثقفي���ن "رف���ع قضية اس���تعجالية ل���دى المحكمة 
اإلدارية لمنع زيارة ولي العهد الس���عودي المتهم بقتل 

وتقطيع الصحفي خاشقجي وفظائع أخرى، لبالدنا".

االستقالل/ وكاالت:
انطلقت أمس الس����بت في العاصم����ة اإليرانية طهران، 
أعم����ال مؤتم����ر الوحدة اإلس����المية ال�32 تحت ش����عار 

”القدس محور وحدة األمة”
وحضر مراس����م انطالق المؤتمر الرئيس اإليراني حسن 
روحاني إلى جانب حشد غفير من المسؤولين اإليرانيين 
وشخصيات شيعية وسنية مرموقة من مختلف البلدان 

األخرى.
وق����ال رئيس المؤتم����ر األمين الع����ام للمجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب اإلسالمية آية الله الشيخ محسن 
أراكي إّن قضية الوحدة اإلس����المية ليست مجرد هتاف 
أو توظيف سياس����ي أو مصلحة سياسية أو تكتيك، بل 

هي قضية تفوق جميع االستراتيجيات والسياسات.
وأش����اد بالحضور في المؤتمر عل����ى الرغم من محاوالت 
س����فارات أمي����ركا والس����عودية والكيان اإلس����رائيلي 

المحمومة ف����ي مختلف الدول لثني الش����خصيات عن 
الحضور.

كما أش���اد بما وصف���ه "انتصار المقاومة اإلس���المية 
ف���ي العراق ولبنان وس���وريا واليمن وفلس���طين على 
التنظيم���ات اإلرهابي���ة"، مس���تنكرا بش���دة الح���رب 
السعودية على اليمن وتطبيع بعض األنظمة العربية 

مع الكيان اإلسرائيلي.
ووصف الرئيس اإليراني حس����ن روحاني الظروف التي 
تمر به����ا المنطقة اليوم بأنها صعب����ة ومؤلمة بدءا من 
فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، منوها إلى أن المواجهة 
م����ع الغرب، وفي المقدمة أميركا هي من أجل أن يتمتع 

الجميع بالحرية وليس الغرب فقط.
ودع����ا إلى ض����رورة مواجه����ة التحديات الكب����رى وفي 
مقدمتها استرجاع القدس الش����ريف المغتصب ونبذ 

الفرقة بعيًدا عن الصراع المذهبي البغيض.

االستقالل/ وكاالت:
للجن����ة  المقب����ل  الرئي����س  أعل����ن 
المخاب����رات ف����ي مجل����س الن����واب 
األميركي أدام ش����يف أمس السبت، 
ع����ن فت����ح تحقي����ق بش����أن طبيعة 
عالق����ات الرئيس دونال����د ترامب مع 
الس����عودية س����يما في قضية قتل 

الصحافي جمال خاشقجي.
وفي تصري����ح لصحيفة "واش����نطن 
بوس����ت" األميركي����ة قال ش����يف إن 
العالقات  بش����أن  معمقة  تحقيقات 
العام  السعودية ستجري  األميركية 
المقبل وستش����مل  مس����ائل عديدة 
بينه����ا قضي����ة خاش����قجي والحرب 
على اليمن واستقرار العائلة المالكة 
في الس����عودية وطريقة تعاملها مع 

المعارضين ومع الصحافة.
في غضون ذل����ك، رأى وزير الخارجية 
أوغلو في  مول����ود جاوي����ش  التركي 

تصريحات الرئيس األميركي بش����أن 
التحقيقات في مقتل خاشقجي "نية 

لتجاهل الموضوع".
وكان ترام����ب ص����ّرح أّن "إس����رائيل 
كان����ت لتصب����ح في م����أزق كبير لوال 

السعودية".
وفي حديث ل�"س����ي ان ان ترك" قال 
أوغلو إن����ه ال مانع مْن لق����اء الرئيس 
الترك����ي ولي العهد الس����عودي في 
قمة العش����رين، وأضاف أن واشنطن 

 أنقرة إْن كان لدْيها تسجيل 
ْ
لم تبلغ

بش����أن الجريم����ة واصف����ًا رد فع����ل 
االتحاد األوروبي على قتل خاشقجي 

بالشكلي.
صحيف����ة "صباح" التركية كش����فت 
أن رئيس الطب الش����رعي السعودي 
صالح الطبيقي سحب دم خاشقجي 
من الوريد كي ال يتطاير أْو يترك أثرًا 

ثم سكبه في المراحيض.
الطبيقي أحضر  إن  الصحيفة  وقالت 
معه معدات طبية خاصة إضافة إلى 
مقص ومشرط كانْت بحقائب الفريق 
السعودي بحسب ما كشفته أجهزة 

األشعة السينية في مطار أتاتورك.
وأضاف����ْت إن فريق التحليل الجنائي 
الترك����ي فح����ص المي����اه العادم����ة 
ف����ي أحد ش����وارع القنصلي����ة وقارن 
عين����ة منها بعين����ة الحمض النووي 

لخاشقجي.

»النواب األميركي« يعتزم التحقيق في عالقات ترامب مع السعودية

دونالد ترامب

االستقالل/ وكاالت:
أكد نائب األمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاس���م أمس الس���بت، أن التسويات 
األمريكية تس���تهدف إلغاء فلسطين، مش���يرًا إلى أن القدس ال تقبل التقسيم إلى 

شرقية وغربية.
وأضاف أن فلسطين هي األخرى غير قابلة للتجزئة وهي من البحر إلى النهر.

وشدد قاسم، خالل كلمته بمؤتمر الوحدة اإلسالمية الذي بدأ أعماله في طهران أمس، 
على »دور المقاومة في الدفاع عن فلسطين والقدس«.

ونقلت اإلذاعة اإليرانية عن قاس���م قول���ه إن »المقاومة هي أبه���ى تجليات الوحدة 
اإلسالمية، ولو أردنا خالص بالدنا وأجيالنا، علينا أن نتوحد حول القدس«.

وفيما يخص الضغوط األمريكية على دول وش���عوب المنطقة وإيران قال قاس���م، إن 
»أمريكا لن تستطيع تغيير مسيرة إيران، وستبقى الجمهورية اإلسالمية رمزًا وقيادة 

للوحدة اإلسالمية«.
وش���دد على ضرورة ترس���يخ الوحدة، وقال »الوحدة هي طريق االنتصار الوحيد، وقد 
انتصرنا ف���ي مواقع المقاومة بالوح���دة وبتوجيه البوصلة نحو القدس وفلس���طين، 

وأصبح حزب الله رقمًا وازنًا في المعادلة اللبنانية ومؤثرًا في المعادلة اإلقليمية«.
وق���ال: »إن التكفيريي���ن الذين يعبث���ون بأمن وس���الم المنطقة بدعم م���ن أمريكا 

وعميالتها اإلقليميات، لم يطلقوا طلقة واحدة ضد إسرائيل«.

قاسم: القدس ال تقبل 
التقسيم إلى شرقية وغربية

تحت شعار »القدس محور وحدة األمة«
انطالق أعمال مؤتمر الوحدة 

اإلسالمية الـ32 في طهران

مواقف احتجاجية رفضًا لزيارة
 بن سلمان لتونس والجزائر

االستقالل/ وكاالت:
تجددت في فرنس���ا الس���بت، المظاهرات الرافضة لع���زم الحكومة زيادة الرس���وم على 
المحروقات، فيما استخدمت قوات األمن في باريس الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق 

حشد حاول اختراق طوق للشرطة في شارع الشانزليزيه.
وأطلق���ت حركة »الس���ترات الصف���راء« المرحلة الثانية م���ن التعبئة ضد زيادة أس���عار 

المحروقات، ونظمت مظاهرة كبيرة في العاصمة باريس.
ونش���رت قوات األمن أكثر من ثالثة آالف عنصر للحيلولة دون وقوع أحداث عنف شبيهة 

بالتي وقعت األسبوع الماضي، عندما سقط قتيالن.
وهتف المحتجون في باريس »استقالة ماكرون« و«الشرطة معنا«، وقرروا القيام بتحركات 
في مناطق أخرى أيضا وخصوًصا في محيط الطرق المدفوعة األجر ومحاور الطرق السريعة.

وتوّجه حركة السترات الصفراء انتقادات مباشرة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تتهمه 
بالمسؤولية عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلن نحو 35 ألف ش���خص على فيس���بوك استعدادهم للمش���اركة في تجمع كبير في 
ساحة الكونكورد بباريس، لكن السلطات منعت هذا التجمع بسبب قرب الموقع من القصر 

الرئاسي.
وكش���ف اس���تطالع للرأي أن %72 من الفرنس���يين يؤيدون مطالب أنصار »الس���ترات 

الصفراء« الغاضبين من زيادة رسم للبيئة، أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

االستقالل/ وكاالت:
جرت عملية تبادل لألس���رى بين الحكومة الس���ورية والجماعات المس���لحة، 
الس���بت، قرب مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي، في إطار تفاهمات 

مسار أستانة.
وقال���ت مص���ادر في مدينة الباب لألناضول، إن عملية تبادل األس���رى ج���رت في بلدة تادف 
الواقعة تحت س���يطرة الحكومة، والتابعة إداريا لمدينة الباب التي تسيطر عليها الجماعات 

المسلحة.
وأش���ارت إلى أن القوات الحكومية أطلقت س���راح 10 أس���رى، وفي المقابل أطلقت الجماعات 

المسلحة سراح 10 أسرى لديها من النظام.
وأك���دت أن عملية اإلطالق المتبادل لس���راح األس���رى، تأتي في إطار الق���رارات الصادرة في 
االجتماع ال� 10 للدول الضامنة لمحادثات أستانة حول سوريا، بمدينة سوتشي الروسية في 

يوليو/ تموز الماضي.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكازاخية أستانة يومي 28 و29 نوفمبر / تشرين الثاني 

الحالي، الجولة ال� 11 لمحادثات أستانة حول سوريا.
وعقد أول اجتماع حول س���وريا في العاصمة الكازاخستانية أستانة في يناير / كانون الثاني 
2017، وبعدها عقدت الدول الضامنة، تركيا وروس���يا وإيران، تسعة اجتماعات لوقف إطالق 

النار، مع وفود النظام والمعارضة السورية.

إتمام عملية تبادل أسرى بين 
الحكومة السورية والجماعات المسلحة

»ارحل يا ماكرون«.. السترات 
الصفراء تحتشد مجددًا بباريس

االستقالل/ وكاالت:
نجحت بريطانيا وإسبانيا في تسوية خالف 
حول جبل طارق ، لتتمكن الدولتان من إزالة 
العقبات األخيرة ف���ي اتفاق خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي ، وذلك حس���بما أعلنت 
أمس الس���بت الحكومة البريطانية وحكومة 

جبل طارق .
وأعلن رئيس الحكومة اإلسبانية عن "اتفاق 
بش���أن جب���ل ط���ارق" وأكد أنه س���يصوت 
لمصلح���ة بريكس���تو فيم���ا أعلن���ت لندن 
تأييدها إلجراء مفاوضات مع أس���بانيا بعد 

بريكست حول جبل طارق.

بريطانيا وإسبانيا 
نجحتا في تسوية 

الخالف حول
 جبل طارق
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كتب المحلل العس���كري في صحيفة "يديعوت 
أحرنوت" العبري���ة، رون بن يش���اي، مقااًل حول 
خطاب رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 
نتنياه���و، األخي���ر، وال���ذي ق���ال في���ه: "نحن 
ف���ي طريقن���ا للحرب، وه���ذا س���يكون محفوفًا 

بالتضحية".
وجاء ف���ي المق���ال: الس���احة الت���ي يقصدها 
بنيامين نتنياهو عندم���ا تحدث عن "التضحية 
الضرورية"، هي على ما يب���دو لبنان، والتي هي 

غير مستعجلة ولكنها خطيرة.
إن ل�"ح���زب الل���ه" عالق���ات جي���دة مع س���كان 
مرتفعات الجوالن، بما في ذلك الدروز، ويعرفون 
كيف يتصرفون سرًا من أجل خلق جبهة أخرى 
ضد "إس���رائيل" إضافة إل���ى الجبهة المفتوحة 
في لبنان؛ لكن ليس���ت هذه المشكلة. المشكلة 
هي الق���رار الذي عل���ى ما يب���دو اتخذته إيران 
إلنشاء سلسلة مصانع لتحسين دقة الصواريخ 

والقذائف، في األراضي اللبنانية.
حاولت إيران في البداية تحس���ين مستوى دقة 
صواري���خ حزب الل���ه من خالل إرس���ال صواريخ 
دقيقة جوًا إلى سوريا، ومن هناك برًا إلى لبنان، 
لكنها لم تنجح ألن "إس���رائيل" أحبطت تسليم 

تلك الصواريخ من خالل قصفها في سوريا.
من المحتم���ل أن تتحدى الصواري���خ الدقيقة 
بكمي���ات كبيرة، القبة الحديدية، وقد تتس���بب 

ف���ي النهاية بدمار وخس���ائر كبيرة في الجبهة 
الداخلية اإلس���رائيلية. وفي ضوء إنشاء مصانع 
صواريخ إيرانية دقيقة ف���ي األراضي اللبنانية، 
فإن المعضلة التي تواجهها إسرائيل اآلن هي: 

الهجوم أو عدم الهجوم. 
إذا قام س���الح الجو بمهاجمة مصانع الصواريخ 
وفق���ًا لمعلوم���ات الجي���ش اإلس���رائيلي، فإنه 
بالتأكيد س���يخاطر بحرب كبرى مع لبنان، بما في 
ذلك الدخول بريًا، في حين س���يتلقى حزب الله 
مس���اعدات من إيران والجيش السوري وربما من 
روسيا، األمر الذي س���يحد من حرية سالح الجو، 

وقد ألمح نتنياهو إلى ذلك عندما تحدث عن 
"المعركة" التي نحن فيها.

الس���ؤال المطروح هنا، لم���اذا يقوم نتنياهو 
ورئيس األركان وجنراالت الجيش اإلسرائيلي 
ووزراء الكابين���ت، بضبط النفس؟ على األرجح 
فإن رئي���س األركان آيزنك���وت، فضل التزام 
ضبط النف���س ألن���ه كان راضيًا ع���ن نتائج 
الهجم���ات على غ���زة والتي تس���ببت بأضرار 
ش���ديدة لحم���اس، وألنه يري���د التركيز على 
إع���داد عملية محتملة ف���ي لبنان ضد مصانع 
الصواريخ، والتي يمك���ن أن تتطور إلى حرب 

شاملة.
ويمكن االفتراض أيضًا، بأن آيزنكوت، يفضل 
تحقيق التهدئة من خالل الوساطة المصرية 
وإدخال األموال القطرية لغزة، على أن يدخل 
في مواجهة ش���املة مع حماس، في ظل فقدان 

"إسرائيل" لعنصر المفاجأة.
الترتيبات س���وف تؤدي إل���ى تخفيف الوضع 
اإلنس���اني المتدهور الذي يعاني منه س���كان 
قطاع غ���زة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تس���وية 
طويلة األجل، لكن إذا لم يحدث ذلك واس���تمر 
تح���دي حماس، وأصب���ح الجيش اإلس���رائيلي 
جاهزًا لمفاجأة حماس والجهاد اإلسالمي، وفي 
ح���ال أن الجولة القادمة ل���ن تنتهي كالجوالت 
الس���ابقة، فإن "إس���رائيل" س���تنفذ هجومها 

المفاجئ ضد غزة.

محلل إسرائيلي: هذه هي الحرب 
التي قصدها نتنياهو في خطابه

القدس المحتلة/ االستقالل:
ما زالت الحلبة السياس���ية اإلسرائيلية تشهد توترا شديدا، على ضوء األزمة 
التي عصفت في الحكومة، بعد انس���حاب حزب »يسرائيل بيتينو« منها، ما 
جعلها على المحك، ذلك أنها أصبحت تمتلك 61 عضوا في الكنيس���ت، من 

أصل 120.
وكان حزب »يس���رائيل بيتينو« يمتلك وزيرين، هم���ا زعيم الحزب أفيغدور 

ليبرمان وزير الجيش، ووزيرة الهجرة اليهودية صوفا الندبر.
وأخذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على عاتقه هاتين الوزارتين، إضافة 

إلى تسّلمه وزارة الخارجية من قبل.
ويفيد مراس���ل قن���اة »آينيوز24« ب���أن نتنياهو ال ين���وي االحتفاظ بوزارتي 
الخارجية والهجرة اليهودية، لكنه ما زال مصرا على تولي وزارة الجيش حتى 

نهاية واليته.
ويتناف���س على وزارة الخارجية اإلس���رائيلية وزراء ح���زب »الليكود« الحاكم: 
يسرائيل كاتس، تساحي هنغبي، غلعاد إردان ويوفال شطاينتس، في حين 
ُتعتبر نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي أبرز المرّشحين لمنصب وزيرة 

الهجرة اليهودية.
ويبدو أنه س���يتم تعيين هؤالء الوزراء لفترة ثالثة أش���هر فقط، وهو 
موع���د ال يتطلب المصادقة على ذلك، في الهيئة العامة للكنيس���ت 

)البرلمان(.
ورفض نتنياهو طلب حزب »البيت اليهودي« الُمشارك في الحكومة، بتعيين 

زعيمه نفتالي بنيت وزيرا للجيش.
وانس���حب »يسرائيل بيتينو« من الحكومة اإلس���رائيلية، احتجاجا على »الرد 
الهزيل إلس���رائيل على حماس«- حس���ب زعمه- في جولة التصعيد األخيرة 

في غزة.

تعّرف على المرشحين 
لمنصب وزير 

الخارجية اإلسرائيلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلس���رائيلية،  القض���اء  وزي���رة  أكدت 
أييلي���ت ش���اكيد، م���ن ح���زب "البيت 
الحالي���ة ال  الحكوم���ة  أن  اليه���ودي"، 
يمكنها إنهاء واليته���ا بالكامل، حتى 
المقبل،  العام  الثاني/نوفمبر  تش���رين 
واعترفت بفشل هذه الحكومة في منع 
تحوي���ل مخصصات األس���رى وعائالت 
الش���هداء الفلس���طينيين، فيما اعتبر 
رئيس حزبه���ا ووزير التربية والتعليم، 
نفتالي بينيت، إنه يأمل بتعيينه وزيرا 
لألمن في الحكومة المقبلة. وكان بينيت 
وش���اكيد قد هددا األس���بوع الماضي 
نتنياهو،  بنيامي���ن  الحكوم���ة،  رئيس 
باالس���تقالة واالنس���حاب من الحكومة 

وإسقاطها في حال عدم تعيين بينيت 
وزيرا لألمن، لكنهما تراجعا عن ذلك.  

وقالت شاكيد في مقابلة معها نشرتها 
الجمعة،  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة 
"إنن���ا ال نؤمن بأن االئتالف س���يصمد 
حت���ى تش���رين الثاني/نوفمبر 2019. 
وه���ذا س���يكون صعبا ج���دا"، معتبرة 
أن هن���اك أعضاء كنيس���ت من أحزاب 
االئتالف كله���ا الذين يمكن أن يثيروا 
مش���اكل، لكنها أضافت "ال أعرف متى 
تتفكك الحكومة، وهذا منوط بمشيئة 

نتنياهو".   
وأكدت ش���اكيد أنها تعترف بأن عدة 
أم���ور لم تنج���ح حكوم���ة نتنياهو في 
تنفيذه���ا. "أن���ا أعت���رف. وأعتقد أنه 

باستثناء إخالء خان األحمر لن ينفذ أي 
ش���يء. منذ ثالث سنوات نتحدث حول 
ذل���ك في الكابين���ت )الحكومة األمنية 
المصغ���رة( ولم ننجح في وقف تحويل 

المال إليهم.
وشددت شاكيد، العضو في الكابينت، 
على أن ال أس���اس لتلميح نتنياهو بأن 
"إس���رائيل" توش���ك على خوض حرب 
أو شن عملية عس���كرية. "بإمكاني أن 
أهدئ الجمهور: لن تح���دث أي كارثة 
لدين���ا تحديات  القريب.  الوق���ت  في 
في الجنوب والش���مال، لكنها ليس���ت 
تحدي���ات تق���ود إلى ح���رب إقليمية. 
وبإم���كان "مواطن���ي" إس���رائيل النوم 

بهدوء". وفق تعبيرها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير الجيش اإلسرائيلي السابق موشيه 
يعالون، إن حادثة تس���لل القوة اإلسرائيلية 

الخاصة في خانيونس كانت خطأ كبيرًا.
وأض���اف يعال���ون خ���الل لق���اء ثقافي في 
المجلس اإلقليمي "أش���كول" السبت: "مثل 

هذه األعمال هي اختبار كبير وعندما تتعقد 
األمور كان يمكن أن يحدث أس���وأ مما حدث 
بكثير.. كان م���ن الممكن قتل جميع عناصر 

القوة الخاصة وأسرهم".
وطالب يعالون بتشكيل لجنة للتحقيق في 

هذه الحادثة.

وهاجم يعالون ليبرمان خالل حديثه، قائاًل: 
"استقال ليبرمان ألنه اكتشف أن الشعارات 
التي أطلقها لتصفية حم���اس وقادتها لم 

تحدث في الواقع".
وأش���ار إل���ى أن ما يح���دث في السياس���ة 
اإلسرائيلية هو تهديد وجودي ل� "إسرائيل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة "يس���رائيل هيوم" أن رئيس حكومة االحتالل ووزير األمن بنيامين نتنياهو، 

عّين اللواء إيال زامير، نائبا للرئيس المقبل لهيئة األركان العامة للجيش "اإلسرائيلي".
وقال بيان صدر عن الجيش، الس���بت، إن نتنياهو صادق عل���ى توصية رئيس هيئة األركان 

العامة المقبل، الجنرال أفيف كوخافي، بتعيين اللواء زامير نائبًا له.
ُيذكر أن "زامير" كان مرش���حًا لمنصب رئيس هيئة األركان، وكان ُيعتقد أنه مرشح نتنياهو 
األول، وقد ش���غل منصب قائ���د المنطقة العس���كرية الجنوبية، وقبلها منصب الس���كرتير 

العسكري لنتنياهو.
وكانت لجنة التعيينات صادقت يوم الثالثاء الفائت على ترشيح "كوخافي" لمنصب رئيس 

هيئة األركان العامة، األمر الذي يمهد الطريق أمامه لشغره في مطلع السنة المقبلة.

نتنياهو يعّين نائبًا 
لرئيس هيئة األركان 

اإلسرائيلي المقبل

القدس المحتلة/ االستقالل
حمل وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي المس���تقيل أفيغدور ليبرمان على الحكومة، 
متهًم���ا إياها بأنها عاج���زة عن أداء المه���ام الملقاة على عاتقها ب���ل إنها تكتفي 

بالصمود.
وقال ليبرمان خالل جولة قام بها مع نشطاء في حزب )يسرائيل بيتنا( في مستوطنة 
"س���ديروت" إن "الحكوم���ة تواصل نقل الوق���ود واألموال إلى قطاع غ���زة في الوقت 
الذي يس���تمر الجانب الفلس���طيني في محاوالته تنفيذ هجمات"، داعيا إلى تبكير 

االنتخابات.
وكان رئي���س وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو قد أكد ضرورة بذل جميع الجهود لمنع 
إس���قاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات في الفترة الراهنة الحساس���ة من الناحية 

األمنية.

ليبرمان: الحكومة عاجزة 
وأدعو لتبكير االنتخابات 

شاكيد: لم ننجح بوقف تحويل
مخصصات األسرى الفلسطينيين

يعالون: ما يحدث في السياسة
 اإلسرائيلية تهديد وجودي لـ »إسرائيل«
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االستقالل/ وكاالت:
يعتبر البعض محاولة االس����تيقاظ صباًحا عملية 
نضال وكفاح يس����تعين بها بسالح يعرف باسم 
"خاصية الغفوة"، أو ال� snooze اعتقاًدا منهم أن 
مزيًدا من الدقائق، ربما تساعد في الحصول على 

المزيد من النشاط والطاقة الالزمة للصباح.
غي����ر أن الخبراء والمراك����ز الطبية يؤكدون عكس 
ذلك، فقد حذروا من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى 
الشعور بالكس����ل طوال اليوم. األمر الذي تؤكده 
أخصائية النوم جوي ريتشارد في حوار مع موقع 

مترو البريطاني.
فق����د أكدت أن الش����عور بنقص الن����وم والحاجة 
لمزي����د من الدقائق اإلضافية هي حالة نفس����ية 
يمر بها الجسم عندما نستيقظ من النوم ويصبح 

الجسم أكثر تنبهًا بشكل تدريجي عادة بعد 30 
دقيقة ينتهى الشعور بالرغبة في النوم.

وحذرت من أنه إذا تم استخدام "خاصية الغفوة" 
لم����دة طويلة متقطع����ة، قد يتس����بب ذلك في 
اس����تمرار حالة الوخم والرغبة في النوم لساعات 
واإلحس����اس بالراحة ولكنها راحة وهمية السيما 
أن النوم المتقطع واالس����تيقاظ عدة مرات يؤدي 

إلى تعكير مزاج الشخص صباحًا.
ويحذر الخبراء في هذا الس����ياق، م����ن أنه مهما 
كان����ت فت����رة الن����وم كافية ط����وال اللي����ل، فإن 
االستيقاظ والغفوة ثم االستيقاظ مرة أخرى، قد 
يؤدي إلى ش����عور المرء بالتعب واإلرهاق بشكل 
كبير مما يؤثر سلبا على النشاط البدني للجسم. 

ولتفادي التباعات الصحية ل����� "خاصية الغفوة" 

ينصح بع����ض الخب����راء باتخاذ بع����ض التدابير 
العملية كااللتزام بروتين يومي، إذ توضح العديد 
من الدراسات أن النوم في أوقات محددة يساعد 
الجس����م على التكيف على عدد ساعات محددة. 
وهو إجراء من شأنه أن يساعد في االستغناء عن 

المنبه.
وف����ي هذا الس����ياق، ينصح خب����راء الصحة أيضا 
بض����رورة فحص معدل الحديد في الجس����م، ألن 
فقر الدم أو نقص مس����تويات الحديد قد يكون 

وراء اإلصابة باألرق.
فضال ع����ن ذلك يمكن لوضع المنب����ه خارج غرفة 
النوم أن يس����اعد ب����دوره في االس����تيقاظ مبكًرا، 
حي����ث يجد المرء نفس����ه مضط����را للنهوض من 

الفراش فوًرا.

»الغفوة« في ساعة 
التنبيه.. ميزة ال 
تخلو من مخاطر

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت نتائج دراس����ة علمية لعلماء جامعة إلينوي األمريكية، أن تناول حفنة 

من الجوز يوميا يمنع تطور أمراض القلب وسرطان األمعاء.
وأش����ار العلم����اء إلى أن ه����ذا التأثير اإليجاب����ي للجوز يظهر بع����د تناوله مدة 
س����تة أس����ابيع متتالية.  ويقول الباحث����ون "إن تناول حفنة م����ن الجوز يوميا 

الصفراوية خالل س����تة أس����ابيع يؤدي إلى انخفاض كمي����ة األحماض 
الثانوية التي ينتجها الجس����م ف����ي األمعاء وليس في 

الكب����د كاألحماض األساس����ية.. وق����د بينت 
نتائج دراس����ات سابقة أن األحماض 

ترتبط  الثانوية  الصفراوي����ة 
اإلصاب����ة  خط����ر  بزي����ادة 
بسرطان األمعاء". واألحماض 
بكتريا  تنتجه����ا  المذك����ورة 
األمع����اء وتس����بب تلف خاليا 

الجه����از الهضمي، لذلك فإن تناول حفنة من الج����وز يوميا يخفض عدد هذه 
البكتريا، كما أن األلياف الغذائية للجوز تعتبر غذاء جيدا للبكتريا المفيدة في 
األمعاء، وتكاثرها يزيح البكتيريا السيئة، ما يساعد على تحسين صحة القلب 
والمعدة واألمعاء، بحس����ب العلماء. وقد بينت حس����ابات العلماء، أن تناول 30 
غم من الجوز يوميا يمنع الموت المبكر بس����بب أمراض القلب واألوعية الدموية 
بنس����بة %55 ، كما يخفض خطر الموت بأمراض الس����رطان، بما فيها سرطان 

األمعاء بنسبة 45%.

لهذه األسباب عليك 
بتناول الجوز يوميًا!

االستقالل/ وكاالت:
حذرت دراس���ة جديدة من أن المش���روبات المحالة 
اصطناعيا تزيد من خطر اإلصابة بالسكري من النوع 

الثاني مقارنة باألطعمة السكرية األخرى.
وق���ال الباحث���ون، إن المنتجات الت���ي تحتوي على 
فركتوز مضاف تزيد الطاقة الفائضة من المغذيات 
في غذائنا مما يلحق أضرارا بالغة بمستويات السكر 

في الدم.
ووجد فريق البحث الكندي عدم وجود مخاطر مرتبطة 
باألغذية والمش���روبات التي تحتوي على الفركتوز 
الطبيعي مثل الفواكه الكاملة والخضراوات وعصائر 

الفاكهة الطبيعية والعسل.
وم���ع ذلك، ف���إن المش���روبات الحلوة تقوم بش���يء 
مختل���ف، فهي مصنوعة من مكون���ات تعمل على 

ش���حن الفركتوز، مما يجعل مس���تويات السكر في 
الدم مرتفعة.

ونص���ح الباحثون، بالحد من تن���اول األطعمة مثل 
المش���روبات الغازي���ة وحب���وب اإلفطار والس���لع 
المخبوزة والحلويات التي يتم إضافة الس���كريات 

الحرة إليها.
وقد ق���ام باحثون في مستش���فى س���انت مايكل 
وجامع���ة تورنتو في كندا بتجمي���ع نتائج من 155 
دراس���ة بحثت في كيفية تأثير األطعمة المختلفة 
التي تحتوي على س���كر الفركتوز على مس���تويات 
الجلوك���وز ف���ي الدم ل���دى األش���خاص المصابين 

بالسكري أو غير المصابين به.
وجد الفريق أن معظم األطعم���ة التي تحتوي على 
سكر الفركتوز ليس لها تأثير ضار على مستويات 

الجلوكوز في الدم طالما أنها ال توفر سعرات حرارية 
زائدة. حتى أن عصير الفاكهة، والفواكه المختلفة 
قد يكون لها آثار مفيدة على مستوى الجلوكوز في 
الدم والتحكم باألنس���ولين، خاصة عند األشخاص 

المصابين بالسكري.
لك���ن األطعمة الت���ي تضيف طاقة زائ���دة "فقيرة 
بالمغذيات" إلى النظام الغذائي، وخاصة المشروبات 
المحالة، كانت لها أكثر التأثيرات الضارة على صحة 

المشاركين.
ويش���رح الباحثون أن محت���وى األلياف المرتفع في 
الفاكهة قد يس���اعد في تفس���ير التحسينات في 
مس���تويات الجلوكوز في ال���دم حيث أنه يبطئ من 
إف���راز الس���كر، وفق ما ورد في صحيف���ة ديلي ميل 

البريطانية.

دراسة: المشروبات الغازية تزيد من احتمال اإلصابة بالسكري

االستقالل/ وكاالت:
تخطط شركة آبل إلحياء هاتفها القديم آيفون إكس، 
في محاول���ة لمحاربة انخفاض الطلب على تش���كيلة 
الهواتف الجديدة آيفون إكس أس وآيفون إكس أس 

ماكس وآيفون إكس آر.
فوفقا ألحدث تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، 
فإن الش���ركة األميركية تواج���ه انخفاضا في الطلب 
عل���ى مجموعتها الجديدة، مما أدى إلى خفض طلبات 

مكونات األجهزة الجديدة من العديد من الموردين.
وكانت آبل ق���د خططت في البداي���ة إلنتاج ما يقرب 
م���ن 70 مليون وحدة من آيفون إك���س آر، لكنها اآلن 

خفضت الطلب بمقدار الثلث.
وكش���ف التقري���ر أن بعض م���وردي ش���ركة آبل قد 
اس���تأنفوا إنتاج جهاز آيفون إكس، بعد أش���هر من 
توقف الشركة األميركية عن بيع الجهاز في متاجرها 

الخاصة.
وتحتاج الشركة إلى ش���راء كمية من شاشات "أوليد" 
من سامس���ونغ حتى تتمكن من إع���ادة إنتاج جهاز 

آيفون إكس.
ويش���ير التقرير الجديد أيًضا إل���ى أن آبل ترغب في 
تقدي���م الدعم إلى ش���ركات االتصاالت ف���ي اليابان 
لزي���ادة مبيعات جه���از آيفون إكس آر مقابل س���عر 

"معق���ول". وهذه الخط���وة إن تحقق���ت فربما تكون 
مقدمة لتخفيض سعر الجهاز في أسواق أخرى.

وبما أن الش���ركة سوف تكش���ف عن أرقام مبيعاتها 
في نهاية مدة أكتوبر/تشرين األول- ديسمبر/كانون 
األول. وحتى ذلك الحي���ن يتعين علينا االعتماد على 
تقديرات المحللين لمعرفة أي الهواتف الجديدة هي 

األكثر مبيًعا.
إذا صح���ت هذه التقارير فإن ذل���ك يدق جرس إنذار 
بالنس���بة للش���ركة األميركية وأيقونتها الش���هيرة 
آيفون، وعليه س���وف تحتاج إلى إع���ادة التفكير في 

استراتيجيتها في السوق.

آبل تستعين 
بآيفون إكس إلنقاذ 
سمعتها في السوق االستقالل/ وكاالت:

حّذرت نتائج دراسة جديدة الرجال الذين يتناولون حقن وعقاقير 
تحتوي على هرمون التوستيس���ترون وزيت سينثتيك ألنها تزيد 
خطر الوف���اة المبكرة. ووج���دت األبحاث التي أجري���ت في جامعة 
كوبنهاغ���ن بالدانمارك أن خطر الوفاة المبكرة قد تضاعف 3 مرات 

لدى من يتناولون هذه المنشطات.
وتفيد تقارير طبية بأن 6 بالمائة من الرجال يتناولون منش���طات 
أندروجينيد أنابوليك س���ترويد، ومنها هرمون التوستيس���ترون 
وزين س���ينثتيك. وتوجد مجموعة من اآلثار الجانبية لالس���تخدام 
المف���رط لهذه األدوية، منه���ا ضعف االنتصاب، وحب الش���باب، 

والتثدي )زيادة حجم ثدي الرجل(.
وبحسب الدراسة التي ُنشرت في "جورنال أوف إنترنال ميديسن" 
التزال المعرف���ة قليلة باآلثار الجانبية له���ذه العقاقير، التي يتم 
ترويجها باعتبارها مفيدة لبناء العضالت وتحس���ين األداء البدني 

للرياضيين.

عقاقير التوستيسترون 
تضاعف خطر
 الوفاة المبكرة
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االستقالل/ وكاالت:
يعتبر البعض محاولة االس����تيقاظ صباًحا عملية 
نضال وكفاح يس����تعين بها بسالح يعرف باسم 
"خاصية الغفوة"، أو ال� snooze اعتقاًدا منهم أن 
مزيًدا من الدقائق، ربما تساعد في الحصول على 

المزيد من النشاط والطاقة الالزمة للصباح.
غي����ر أن الخبراء والمراك����ز الطبية يؤكدون عكس 
ذلك، فقد حذروا من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى 
الشعور بالكس����ل طوال اليوم. األمر الذي تؤكده 
أخصائية النوم جوي ريتشارد في حوار مع موقع 

مترو البريطاني.
فق����د أكدت أن الش����عور بنقص الن����وم والحاجة 
لمزي����د من الدقائق اإلضافية هي حالة نفس����ية 
يمر بها الجسم عندما نستيقظ من النوم ويصبح 

الجسم أكثر تنبهًا بشكل تدريجي عادة بعد 30 
دقيقة ينتهى الشعور بالرغبة في النوم.

وحذرت من أنه إذا تم استخدام "خاصية الغفوة" 
لم����دة طويلة متقطع����ة، قد يتس����بب ذلك في 
اس����تمرار حالة الوخم والرغبة في النوم لساعات 
واإلحس����اس بالراحة ولكنها راحة وهمية السيما 
أن النوم المتقطع واالس����تيقاظ عدة مرات يؤدي 

إلى تعكير مزاج الشخص صباحًا.
ويحذر الخبراء في هذا الس����ياق، م����ن أنه مهما 
كان����ت فت����رة الن����وم كافية ط����وال اللي����ل، فإن 
االستيقاظ والغفوة ثم االستيقاظ مرة أخرى، قد 
يؤدي إلى ش����عور المرء بالتعب واإلرهاق بشكل 
كبير مما يؤثر سلبا على النشاط البدني للجسم. 

ولتفادي التباعات الصحية ل����� "خاصية الغفوة" 

ينصح بع����ض الخب����راء باتخاذ بع����ض التدابير 
العملية كااللتزام بروتين يومي، إذ توضح العديد 
من الدراسات أن النوم في أوقات محددة يساعد 
الجس����م على التكيف على عدد ساعات محددة. 
وهو إجراء من شأنه أن يساعد في االستغناء عن 

المنبه.
وف����ي هذا الس����ياق، ينصح خب����راء الصحة أيضا 
بض����رورة فحص معدل الحديد في الجس����م، ألن 
فقر الدم أو نقص مس����تويات الحديد قد يكون 

وراء اإلصابة باألرق.
فضال ع����ن ذلك يمكن لوضع المنب����ه خارج غرفة 
النوم أن يس����اعد ب����دوره في االس����تيقاظ مبكًرا، 
حي����ث يجد المرء نفس����ه مضط����را للنهوض من 

الفراش فوًرا.

»الغفوة« في ساعة 
التنبيه.. ميزة ال 
تخلو من مخاطر

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت نتائج دراس����ة علمية لعلماء جامعة إلينوي األمريكية، أن تناول حفنة 

من الجوز يوميا يمنع تطور أمراض القلب وسرطان األمعاء.
وأش����ار العلم����اء إلى أن ه����ذا التأثير اإليجاب����ي للجوز يظهر بع����د تناوله مدة 
س����تة أس����ابيع متتالية.  ويقول الباحث����ون "إن تناول حفنة م����ن الجوز يوميا 

الصفراوية خالل س����تة أس����ابيع يؤدي إلى انخفاض كمي����ة األحماض 
الثانوية التي ينتجها الجس����م ف����ي األمعاء وليس في 

الكب����د كاألحماض األساس����ية.. وق����د بينت 
نتائج دراس����ات سابقة أن األحماض 

ترتبط  الثانوية  الصفراوي����ة 
اإلصاب����ة  خط����ر  بزي����ادة 
بسرطان األمعاء". واألحماض 
بكتريا  تنتجه����ا  المذك����ورة 
األمع����اء وتس����بب تلف خاليا 

الجه����از الهضمي، لذلك فإن تناول حفنة من الج����وز يوميا يخفض عدد هذه 
البكتريا، كما أن األلياف الغذائية للجوز تعتبر غذاء جيدا للبكتريا المفيدة في 
األمعاء، وتكاثرها يزيح البكتيريا السيئة، ما يساعد على تحسين صحة القلب 
والمعدة واألمعاء، بحس����ب العلماء. وقد بينت حس����ابات العلماء، أن تناول 30 
غم من الجوز يوميا يمنع الموت المبكر بس����بب أمراض القلب واألوعية الدموية 
بنس����بة %55 ، كما يخفض خطر الموت بأمراض الس����رطان، بما فيها سرطان 

األمعاء بنسبة 45%.

لهذه األسباب عليك 
بتناول الجوز يوميًا!

االستقالل/ وكاالت:
حذرت دراس���ة جديدة من أن المش���روبات المحالة 
اصطناعيا تزيد من خطر اإلصابة بالسكري من النوع 

الثاني مقارنة باألطعمة السكرية األخرى.
وق���ال الباحث���ون، إن المنتجات الت���ي تحتوي على 
فركتوز مضاف تزيد الطاقة الفائضة من المغذيات 
في غذائنا مما يلحق أضرارا بالغة بمستويات السكر 

في الدم.
ووجد فريق البحث الكندي عدم وجود مخاطر مرتبطة 
باألغذية والمش���روبات التي تحتوي على الفركتوز 
الطبيعي مثل الفواكه الكاملة والخضراوات وعصائر 

الفاكهة الطبيعية والعسل.
وم���ع ذلك، ف���إن المش���روبات الحلوة تقوم بش���يء 
مختل���ف، فهي مصنوعة من مكون���ات تعمل على 

ش���حن الفركتوز، مما يجعل مس���تويات السكر في 
الدم مرتفعة.

ونص���ح الباحثون، بالحد من تن���اول األطعمة مثل 
المش���روبات الغازي���ة وحب���وب اإلفطار والس���لع 
المخبوزة والحلويات التي يتم إضافة الس���كريات 

الحرة إليها.
وقد ق���ام باحثون في مستش���فى س���انت مايكل 
وجامع���ة تورنتو في كندا بتجمي���ع نتائج من 155 
دراس���ة بحثت في كيفية تأثير األطعمة المختلفة 
التي تحتوي على س���كر الفركتوز على مس���تويات 
الجلوك���وز ف���ي الدم ل���دى األش���خاص المصابين 

بالسكري أو غير المصابين به.
وجد الفريق أن معظم األطعم���ة التي تحتوي على 
سكر الفركتوز ليس لها تأثير ضار على مستويات 

الجلوكوز في الدم طالما أنها ال توفر سعرات حرارية 
زائدة. حتى أن عصير الفاكهة، والفواكه المختلفة 
قد يكون لها آثار مفيدة على مستوى الجلوكوز في 
الدم والتحكم باألنس���ولين، خاصة عند األشخاص 

المصابين بالسكري.
لك���ن األطعمة الت���ي تضيف طاقة زائ���دة "فقيرة 
بالمغذيات" إلى النظام الغذائي، وخاصة المشروبات 
المحالة، كانت لها أكثر التأثيرات الضارة على صحة 

المشاركين.
ويش���رح الباحثون أن محت���وى األلياف المرتفع في 
الفاكهة قد يس���اعد في تفس���ير التحسينات في 
مس���تويات الجلوكوز في ال���دم حيث أنه يبطئ من 
إف���راز الس���كر، وفق ما ورد في صحيف���ة ديلي ميل 

البريطانية.

دراسة: المشروبات الغازية تزيد من احتمال اإلصابة بالسكري

االستقالل/ وكاالت:
تخطط شركة آبل إلحياء هاتفها القديم آيفون إكس، 
في محاول���ة لمحاربة انخفاض الطلب على تش���كيلة 
الهواتف الجديدة آيفون إكس أس وآيفون إكس أس 

ماكس وآيفون إكس آر.
فوفقا ألحدث تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، 
فإن الش���ركة األميركية تواج���ه انخفاضا في الطلب 
عل���ى مجموعتها الجديدة، مما أدى إلى خفض طلبات 

مكونات األجهزة الجديدة من العديد من الموردين.
وكانت آبل ق���د خططت في البداي���ة إلنتاج ما يقرب 
م���ن 70 مليون وحدة من آيفون إك���س آر، لكنها اآلن 

خفضت الطلب بمقدار الثلث.
وكش���ف التقري���ر أن بعض م���وردي ش���ركة آبل قد 
اس���تأنفوا إنتاج جهاز آيفون إكس، بعد أش���هر من 
توقف الشركة األميركية عن بيع الجهاز في متاجرها 

الخاصة.
وتحتاج الشركة إلى ش���راء كمية من شاشات "أوليد" 
من سامس���ونغ حتى تتمكن من إع���ادة إنتاج جهاز 

آيفون إكس.
ويش���ير التقرير الجديد أيًضا إل���ى أن آبل ترغب في 
تقدي���م الدعم إلى ش���ركات االتصاالت ف���ي اليابان 
لزي���ادة مبيعات جه���از آيفون إكس آر مقابل س���عر 

"معق���ول". وهذه الخط���وة إن تحقق���ت فربما تكون 
مقدمة لتخفيض سعر الجهاز في أسواق أخرى.

وبما أن الش���ركة سوف تكش���ف عن أرقام مبيعاتها 
في نهاية مدة أكتوبر/تشرين األول- ديسمبر/كانون 
األول. وحتى ذلك الحي���ن يتعين علينا االعتماد على 
تقديرات المحللين لمعرفة أي الهواتف الجديدة هي 

األكثر مبيًعا.
إذا صح���ت هذه التقارير فإن ذل���ك يدق جرس إنذار 
بالنس���بة للش���ركة األميركية وأيقونتها الش���هيرة 
آيفون، وعليه س���وف تحتاج إلى إع���ادة التفكير في 

استراتيجيتها في السوق.

آبل تستعين 
بآيفون إكس إلنقاذ 
سمعتها في السوق االستقالل/ وكاالت:

حّذرت نتائج دراسة جديدة الرجال الذين يتناولون حقن وعقاقير 
تحتوي على هرمون التوستيس���ترون وزيت سينثتيك ألنها تزيد 
خطر الوف���اة المبكرة. ووج���دت األبحاث التي أجري���ت في جامعة 
كوبنهاغ���ن بالدانمارك أن خطر الوفاة المبكرة قد تضاعف 3 مرات 

لدى من يتناولون هذه المنشطات.
وتفيد تقارير طبية بأن 6 بالمائة من الرجال يتناولون منش���طات 
أندروجينيد أنابوليك س���ترويد، ومنها هرمون التوستيس���ترون 
وزين س���ينثتيك. وتوجد مجموعة من اآلثار الجانبية لالس���تخدام 
المف���رط لهذه األدوية، منه���ا ضعف االنتصاب، وحب الش���باب، 

والتثدي )زيادة حجم ثدي الرجل(.
وبحسب الدراسة التي ُنشرت في "جورنال أوف إنترنال ميديسن" 
التزال المعرف���ة قليلة باآلثار الجانبية له���ذه العقاقير، التي يتم 
ترويجها باعتبارها مفيدة لبناء العضالت وتحس���ين األداء البدني 

للرياضيين.

عقاقير التوستيسترون 
تضاعف خطر
 الوفاة المبكرة



األحد 17 ربيع األول 1440 هــ 25 نوفمبر 2018 م

غزة / عبدالله نصيف :
اختتمت منافس���ات مرحلة الذهاب من بطولة دوري القدس الممتاز 
ألندية غزة ، حيث ش���هدت اقامة 66 مباراة ، ت���وج من خاللها اتحاد 
خانيون���س "الطواحي���ن" بطال له���ذه المرحلة " بطل الش���تاء " و جاء 
خدم���ات رفح وصيفا ، فيما تذيل خدم���ات خانيونس و الصداقة قاع 
الترتيب . و شهدت المنافسات التي أقيمت بين 12 فريقًا ، إقامة 66 
لقاء ، انتهت 15 مباراة بالتعادل ما بين إيجابي و س���لبي ، و تسجيل 
141 هدفًا ، منها 66 هدفًا بالش���وط األول و 75 هدفًا بالشوط الثاني، 
فيما  تم احتس���اب 17  ضربة جزاء حيث س���جلت 11 منها، وأهدرت 

6 ركالت.
واحرز فريق الش���جاعية 20 هدفا كأقوى خط هجوم في مرحلة 
الذهاب، فيما كان أضعف هجوم  الصداقة ب8 أهداف ، و من 
الناحي���ة الدفاعية  اتحاد خان يون���س أقوى خط دفاع ، حيث 
تلقت شباكه 7 أهداف ، بينما خدمات خان يونس كان أضعف 
دفاع بتلقيه 21 هدف .و على صعيد الهدافين  احتل" س���الم 
وادي العب اتحاد الش���جاعية الصدارة برصيد 8 أهداف و يليه  
زميل���ه بالفريق عالء عطية ب6 أهداف ، متس���اويا معه العب 
ش���باب رفح يس���ار الصباحين و أبن الش���اطئ مهند أبو زيد ، 

والعب هالل غزة يوسف سالم .
وأشهر الحكام خالل مباريات مرحلة الذهاب 220 بطاقة صفراء، 
حيث يعتبر فريق خدمات خان يونس أكثر الفرق حصواًل على 
البطاقات الصفراء برصيد 24 بطاقة، واتحاد الش���جاعية األقل 

حصواًل على البطاقات الصفراء برصيد 10 بطاقات.
فيم���ا أش���هرت 5 بطاقات حمراء حصل فريق���ا الصداقة وغزة 
الرياض���ي على بطاقتين لكل فريق، فيم���ا حصل فريق اتحاد 

خان يونس على بطاقة واحدة فقط.

الدرجة االوىل 
و ف���ي دوري الدرجة األول���ى الغزي ، ش���هدت مباريات مرحلة 

الذهاب تس���جيل 158 هدف���ًا، حيث جاء فري���ق بيت حانون 
الرياضي المتصدر برصي���د 23 هدفًا كأقوى خط هجوم، فيما 
جاء فريق األهلي األقوى دفاعيا بعدما تلقت شباكه 6 أهداف 
فقط، وجاء فري���ق خدمات دير البلح األضع���ف دفاعيًا بعدما 

تلقت شباكه 20 هدفًا.
وج���اء فريق األهلي ف���ي المرك���ز الثاني من حيث تس���جيل 
األه���داف برصيد 21 هدف���ًا، فيما حل فريق بي���ت الهيا في 

المركز األخير بعدما سجل 6 أهداف فقط.
و أشهر الحكام 274 بطاقة، تصدر فريق األهلي األكثر حصواًل 

على البطاقات ب� 27 بطاقة،

واش���هر الحكام 29 بطاقة حمراء، حصل���ت أندية البريج وبيت 
الهي���ا والقادس���ية والتفاح عل���ى 4 بطاقات ل���كل فريق، و3 
بطاقات لخدمات دير البلح والجالء، وبطاقتين للزيتون والعطاء، 
وبطاقة واحدة لبيت حانون والمغازي وخدمات النصيرات، ولم 

يحصل فريق األهلي على أي بطاقة حمراء.
و تربع غس���ان أبو عودة العب بيت حانون الرياضي على صدارة 

الهدافين برصيد 8 أهداف .
الدرجة الثانية

و بدوري الدرجة الثانية فرع " غزة و الشمال " تربع فريق الوفاق 
على صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة .

و ش���هدت مباريات مرحلة الذهاب تسجيل 49 هدفًا، جاء 
فريق نماء ف���ي المركز األول كأقوى خط هجوم برصيد 13 
هدفًا ، فيما تلقت ش���باك المجمع اإلس���المي والرضوان 9 

أهداف أضعف خط دفاع .
و أش���هر حكام اللقاءات 102 بطاقة صفراء كانت النس���بة 
األكبر لفري���ق خدمات جباليا ب� 18 بطاقة ،  و إش���هار 13 
بطاقة حم���راء تصدر فيها فريقا المجمع والرضوان برصيد 

3 بطاقات .
و ترب���ع العب نم���اء الرياضي فادي عس���اف عل���ى قائمة 

الهدافين برصيد 5 أهداف .
و في ف���رع " الوس���طى و الجن���وب " تص���در فريقا أهلي 
النصي���رات واألقصى ج���دول الترتيب برصي���د 17 نقطة 
وبف���ارق األهداف لصالح األهلي ، فيما جاء اتحاد دير البلح 

في المركز الثالث برصيد 14 نقطة .
و اهتزت الش���باك 81 م���رة ، حيث س���جلت 3 فرق نفس 
الرصيد من األه���داف "  أهلي النصيرات واتحاد دير البلح 

واألمل 14  هدفا "
وج���اء فريق العودة األضعف دفاعيًا بعدما تلقت ش���باكه 
19 هدفا، و14 هدفًا في ش���باك الش���وكة، و13 هدفًا في 

شباك جماعي رفح .
و ق���ام حكام اللقاءات  بإش���هار 189 بطاقة صفراء، كانت 
النس���بة األكب���ر للمتصدر أهل���ي النصي���رات برصيد 29 
بطاقة، وحصل فريق االس���تقالل على 27 بطاقة ، و إشهار 
7 بطاقات حم���راء ، حصل فريق الش���وكة على بطاقتين، 
وبطاقة واحدة لكل من األقص���ى، اتحاد دير البلح، العودة، 

جماعي رفح، والصالح .
و ترب���ع أحمد جميل بركة العب اتحاد دير البلح على صدارة 

الهدافين برصيد 5 أهداف.

 حصاد مرحلة ذهاب دوري القدس الممتاز

»المنطار«  األفضل هجوميًا و »الطواحين« األقوى دفاعيًا

لندن/ االستقالل:
حقق فريق ليفربول ف���وزًا ثمينًا على مضيفه واتفورد بثالثية 
مقابل ال ش���يء في المب���اراة التي اس���تضافها ملعب فيكارج 
رود والتي أقيمت في إطار مباريات األس���بوع الثالث عش���ر من 
البريميرلي���ج. انتظ���ر الريدز إلى الش���وط الثان���ي وبالتحديد 
للدقيق���ة 67 حين أح���رز النجم المصري محم���د صالح هدف 
التقدم ليوقع على هدفه السابع في البريميرليج هذا الموسم.

بعدها بتس���ع دقائق أضاف الالعب اإلنجليزي ألكسندر أرنولد 
الهدف الثاني للضيوف من ركلة ثابتة.

الدقيقة 82 تلقت كتيبة المدرب األلماني يورجن كلوب ضربة 
موجع���ة بطرد العب وس���ط ليفربول جوردان هندرس���ون بعد 
حصول���ه على البطاقة الصفراء الثاني���ة ليكمل دقائق المباراة 

منقوًصا من العب.
ح���اول أصح���اب األرض تقلي���ص الفارق واس���تغالل النقص 

العددي لفريق ليفربول ولكن محاوالتهم باءت بالفشل.
ونجح الالع���ب البرازيلي روبيرتو فيرمينو ف���ي إضافة الهدف 
الثال���ث وتأمين االنتصار لفريق ليفرب���ول بهدٍف في الدقيقة 
88. به���ذه النتيجة رفع ليفربول رصي���د نقاطه إلى 33 نقطة 

ليحاف���ظ عل���ى وصافة ترتيب ج���دول البريميرلي���ج ويواصل 
مطاردة مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

بينما تجمد رصيد فريق واتفورد عند 20 نقطة من 13 مباراة.
وواصل فريق مانشستر س���يتي انطالقته في مسابقة الدوري 
اإلنجلي���زي الممتاز، محقًقا الفوز رقم 11، في مباراته امس أمام 
وس���ت هام يونايتد،  ضمن منافس���ات الجولة 13، محقًقا فوًزا 

برباعية دون رد.
افتتح دافيد سيلفا التسجيل للسيتي بهدف في الدقيقة 11 

من عمر الشوط األول بتسديدة على المرمى.
وف���ي الدقيق���ة 19، أضاف رحيم س���ترلينج اله���دف الثاني 

للسيتي بمساعدة من ليروي سانيه.
واصل الس���يتي تقدمه، وأحرز سانيه الهدف الثالث للضيوف 

مستغاًل تمريرة من سترلينج في الدقيقة 34.
ش���وط المباراة الثاني شهد هدًفا واحًدا وكان أيًضا من نصيب 
الس���يتي، وسجله ساني في الدقيقة 93، لتحسم المباراة بفوز 

مانشستر سيتي برباعية نظيفة.
بذلك يحافظ الس���يتي عل���ى صدارة البريميرلي���ج برصيد 35 

نقطة، ويتجمد رصيد وست هام عند النقطة 12.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
فقد فري���ق هالل الق���دس ص���دارة دوري القدس 
للمحترفين بكرة القدم، بعد أن تعادل خارج قواعده 
أمام ثقاف���ي طولك���رم بنتيجة ه���دف لمثله، في 
المباراة التي أقيمت بينهما مس���اء امس الس���بت، 
على ملعب جمال غانم بطولك���رم، في ختام الجولة 

التاسعة.
وتقدم الهالل بهدف عن طريق علي نعمة، قبل أن 

يعود "الثقافي" ويعدل النتيجة.
وبه���ذه النتيجة، تراجع اله���الل مركزا واحدا محتال 
الوصاف���ة برصيد 19 نقطة تاركا الصدارة لش���باب 
الخليل بفارق نقطة، أما الثقافي الكرمي فبقي ثامنا 

رافعا رصيده إلى 12 نقطة.
وف���ي لقاء آخر أقيم على س���تاد الجامعة األمريكية 
في جنين، تلقى مركز بالطة خس���ارته الثانية على 
التوال���ي أمام ضيف���ه أهلي الخلي���ل بواقع هدفين 
لواح���د، فتراج���ع األول إلى المرك���ز الثالث متجمدا 

رصي���ده عند 17 نقطة، أما أهل���ي الخليل فقفز إلى 
الترتيب الخامس رافعا رصيده إلى 145 نقطة.

وألحق ترجي وادي النيص خس���ارة بفريق ش���باب 
السموع بنتيجة هدفين دون رد، فتقدم الترجي إلى 
المركز الس���ابع برصيد 13 نقطة، فيما فوت السموع 
فرصة خطف المركز الثالث، وبقي رابعا عند النقطة 

.14
وعل���ى ملعب ماجد أس���عد في البي���رة، فاز أصحاب 
األرض مؤسس���ة البي���رة على جبل المكب���ر بنتيجة 
هدفين لواح���د، ليبقى تاس���عا وبرصيد 11 نقطة، 
أم���ا المكبر فتراجع مركزا محتال الترتيب الس���ادس 

متجمدا رصيده عند 13 نقطة.
وكانت الجولة التاسعة افتتحت يوم أمس بلقاءين 
أسفرا عن فوز ش���باب الخليل على األمعري بهدف 
وحيد، واآلخر حقق فيه الظاهرية فوزه األول بالدوري 
على حس���اب مركز طولكرم بنتيج���ة ثالثة أهداف 

نظيفة.

ليفربول يضرب واتفورد بثالثية وقطار 
مانشستر سيتي يدهس وست هام

»هالل القدس« يفقد صدارة 
المحترفين بتعادله مع »ثقافي طولكرم«

إيبار يصعق ريال مدريد بثالثة نظيفة 
االستقالل / وكاالت:

حقق إيبار فوزا ثمينا عل���ى ضيفه ريال مدريد 
بنتيجة )3-0( ف���ي المباراة الت���ي أقيمت على 
ملعب إيبوروا، ضمن منافس���ات الجولة 13 من 

الليجا.
تقدم جونزالو إس���كاالنتي بالهدف األول إليبار 

في الدقيقة 16، ثم أضاف س���يرجي إيرنتش، 
اله���دف الثاني بالدقيقة 52، ثم اختتم كيكي 

جارسيا، أهداف المباراة بالدقيقة 57.
وبتلك النتيجة ارتفع رصي���د إيبار إلى النقطة 
18 في المركز الس���ابع، بينما تجمد رصيد ريال 

مدريد عند النقطة 20 في المركز السادس.
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غزة/ االستقالل: 
 أعلنت لجن����ة الطوارئ ف����ي بلدية 
غزة، أن كمي����ة األمطار التي هطلت 
الخميس  المدينة منذ مس����اء  على 
الماضي وحتى ساعات صباح أمس 
الس����بت بلغت نحو )25( ملم وهي 
تع����ادل نس����بة %8 م����ن المعدل 
الس����نوي العام وتس����اهم بش����كل 

إيجابي في تغذية الخزان الجوفي.
رمزي  اللجن����ة  نائ����ب رئيس  وأفاد 
أهل بأن المعدل الس����نوي لهطول 
األمطار على المدينة يبلغ نحو 350 
ملم، موضًحا أن البلدية عملت خالل 
السنوات الماضية على تطوير برك 
تجميع مي����اه األمطار ف����ي منطقة 
عس����قولة بحي الزيت����ون، وحديقة 
الصداقة بحي التفاح، وبركة الشيخ 
رضوان بهدف ترشيح مياه األمطار 
واالستفادة منها في تغذية الخزان 

الجوفي.
وذك����ر أن أكثر م����ن 70 موظفا من 
المختلف����ة عملوا  البلدي����ة  دوائ����ر 
خالل اليومي����ن الماضيين في حالة 
الطوارئ وتمكنوا م����ن معالجة نحو 
160 إش����ارة طف����ح ص����رف صحي، 

المي����اه  م����ن  نقل����ة   18 وس����حب 
المتجمعة في الشوارع، وتعزيل )8( 

مناهل للصرف الصحي.
ودع����ت بلدية غ����زة المواطنين في 
المدينة إلتباع اإلرش����ادات المعلنة 
والتي نش����رتها عبر وسائل اإلعالم 

المنخفض  مع  للتعام����ل  المختلفة 
الجوي، وضرورة التواصل معها على 
الرقم 115 وبوابات التواصل األخرى 
لإلب����الغ ع����ن أي مش����اكل أو أضرار 

يسببها التساقط الغزير لألمطار.
أهمي����ة  اإلرش����ادات  وتضمن����ت 

وعدم  النظاف����ة  عل����ى  المحافظ����ة 
العامة حتى  الش����وارع  إلقائها في 
ال تس����بب انس����دادا لمصارف مياه 
األمطار ف����ي المدين����ة، وعدم فتح 
أغطية المناهل في الش����وارع خالل 

تساقط األمطار.

غزة/ االستقالل: 
دعا القيادي في حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( س���امي أبو زهري امس السبت، 

رئيس حكومة "التوافق" رامي الحمد الله إلى االستقالة من رئاسة الحكومة.
وكتب أبو زهري، في تغريدة عبر حس���ابه الرس���مي بموقع "تويتر"، إن "الرسالة التي 
ينتظرها ش���عبنا من رامي الحمدالله إعالن استقالته وإنهاء حقبته السوداء التي كان 

هو أبرز عناوينها".
وأضاف مخاطًبا الحمدالله "خطاياك البشعة ضد غزة لن ينساها أو يتجاوزها شعبنا".

وتوّلى الحمدالله رئاسة حكومة "التوافق" التي ُشّكلت عام 2014 بعد "اتفاق الشاطئ" 
بين حركتي فت���ح وحماس، وكانت حكومة مؤقتة لتنفيذ مهام محّددة على رأس���ها 
دمج موظفي غزة وحل مشاكل القطاع المحاصر، وهو األمر الذي تقاعست الحكومة في 

أدائه، بل كانت -برأي مراقبين- حجر عثرة أمام جهود تنفيذه.

إسطنبول/ االستقالل: 
وقعت وزيرتا ش���ؤون المرأة الفلس���طينية د. هيفاء اآلغا، والعمل والخدمات 
االجتماعية واألسرة التركية زهراء زمرد سلجوق، امس السبت، مذكرة تفاهم 
للتع���اون بين البلدين ف���ي مجال تمكين المرأة. وعق���دت الوزيرتان اجتماعا 
ثنائيا على هامش مش���اركتهما ف���ي القمة الدولية الثالث���ة للمرأة والعدل 
المنعقدة في مدينة إسطنبول، التي انطلقت الجمعة، وفق األناضول. وعقب 
االجتماع أعلنت س���لجوق أنه���ا وقعت مع اآلغا مذكرة تفاه���م للتعاون بين 

البلدين في مجال تمكين المرأة.
وقالت س���لجوق: "نهدف من خالل مذك���رة التفاهم إلى التعاون بي���ن الوزارتين في 
مجاالت مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز وضعها ومستوى تعليمها، 
ومن���ع العن���ف ضدها". في المقاب���ل، أعربت الوزيرة االغا عن ش���كرها لتركيا ش���عبا 

وحكومة، ولوزيرة العمل والخدمات االجتماعية واألسرة خاصة، لتوقيعها المذكرة.
وقالت اآلغا: "آمل أن تعود المذكرة على المرأة الفلسطينية والتركية بالكثير، وتساهم 

بمعالجة الكثير من األمور"..

واندلعت مواجهات عنيفة بين الش���بان وقوات االحتالل، بعد تمركزها في حي عبيد 
واستهدافها طالب المدرسة دون سبب.

وأش���اروا إلى أن طالب المدرس���ة تصدوا لقوات االحتالل بالكراسي والطاوالت، ورشق 
الشبان الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة؛ ما تسبب بإصابة بعض الجنود.

كما اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني مس���اء امس الس���بت بلدة عزون شرق مدينة 
قلقيلية شمال الضفة الغربية وسط مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية :" إن وحدات مش���اة من قوات االحتالل داهمت البلدة من ناحية 
جس���ر القف ثم أغلق���ت الطريق في المنطق���ة، في حين أغلقت ق���وة أخرى المدخل 

الرئيس، ومنعت الدخول والخروج من البوابة الحديدية.
أش���ارت إلى أن الش���بان ألقوا زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين على الشارع 
الرئيس للبلدة قبل أن تتطور إلى مواجهات داخل البلدة التي تشهد يوميا مواجهات 

مع قوات االحتالل.

ويحتجز جه���از األم���ن الوقائي التابع للس���لطة 
بنابلس القريبين س���الم منذ ثالثة أشهر، بتهمة 

االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي.
ومن���ذ تاري���خ 11-9-2018، يواص���ل جهاز األمن 
الوقائي اعتقال المحامي محمد نعمان تميم سالم 
)28عاما( من قرية بزاري���ة بنابلس، دون أن يقدم 

الئحة اتهام ضده حتى اللحظة.
واعتقل الوقائي المحامي سالم من بيته، وهو اآلن 
موقوف على ذمة الجهاز، وتم تمديد اعتقاله من 

قبل محكمة السلطة ثالث مرات.
كما يواصل جهاز األمن الوقائي اعتقال صامد عبد 
الجبار تميم سالم )28عاما( من قرية بزارية أيضا، 
منذ تاريخ 24-8-2018 دون أن يقدم الئحة اتهام 

ضده حتى اللحظة.
وت���م اعتق���ال صامد من م���كان عمله ف���ي جهاز 

حرس الرئيس وتم فصله بعد االعتقال، وهو اآلن 
معتقل على ذمة جهاز األمن الوقائي وتم تمديده 

من قبل محكمة السلطة ثالث مرات.
وفي س���ياق متص���ل، يواصل جه���از المخابرات 
العامة بطولكرم اعتقال المحرر الجريح لؤي االشقر 

لليوم الخامس على التوالي.
واعتقلت قوة من جهاز المخاب���رات العامة التابع 
للس���لطة الفلسطينية األس���ير المحرر من سجون 
االحتالل، لؤي ساطي األشقر من مكان عمله بقرية 

صيدا في طولكرم، يوم األربعاء الماضي.
وذكرت مصادر محلي���ة أن دورية تابعة لمخابرات 
السلطة، داهمت ورشة المنيوم يعمل بها األشقر، 
وم���ن ثم قامت باعتقال���ه واقتادته إلى جهة غير 

معلومة.
وكانت س���لطات االحتالل قد أفرجت عن لؤي )42 

عامًا(، العام الماضي بعد أن أمضى 11 ش���هرًا في 
االعتقال اإلداري المتجدد الذي بدأ في آخر اعتقال 
بتاري���خ 2016/11/21 ، بتهم���ة االنتم���اء لحركة 

الجهاد اإلسالمي.
من جهة ثاني���ة، حّولت أجهزة أمن الس���لطة في 

نابلس، المعتقل لديها ليث جاسر رداد.
واعتقل���ت مخابرات طولك���رم الش���اب ليث رداد 
قبل عدة أيام، واقتادته إل���ى جهة مجهولة دون 
اإلفص���اح عن ظ���روف اعتقاله وال الس���ماح ألحد 

بزيارته.
والمعتقل ليث رداد )20 عاما(هو نجل األسير في 
س���جون االحتالل جاس���ر رداد المحكوم بالسجن 
المؤبد وخمس���ين عام���ًا بزعم تنفيذه نش���اطات 
مقاومة لالحتالل واالنتماء لس���رايا القدس الجناح 

العسكري لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين.

غزة/ االستقالل: 
حصلت الطالبتان رهف أيمن الحالق، ونادية 
فيصل صيام- من قس���م اللغ���ة اإلنجليزية 
بالجامع���ة اإلس���المية بغزة،  بكلي���ة اآلداب 
عل���ى المرك���ز األول والثاني عل���ى الترتيب 
في المس���ابقة التي نظمته���ا هيئة خدمات 
األصدق���اء األمريكية تحت مس���مى “حياتي 

تحت الحصار”.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز قدرات الشباب 
الفلس���طيني في الكتابة باللغ���ة اإلنجليزية 
للوصول ألكب���ر جمهور ممكن لنش���ر الوعي 
حول القضية الفلس���طينية والوضع في غزة، 
حيث تقدم للمسابقة أكثر من )٤٠( متسابقًا 

ومتسابقة من كافة أنحاء قطاع غزة.
وج���رى اإلعالن ع���ن الفائزين ف���ي احتفالية 
عقدت في مدينة شيكاغو األمريكية حضرها 
عدد كبير من مناصري القضية الفلسطينية، 

حيث تم قراءة بع���ض المقاطع من المقاالت 
الفائزة.

من جانب���ه، هنأ الدكتور رائ���د صالحة عميد 
كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية، قسم اللغة 
الفائزتين بحصولهما  اإلنجليزية والطالبتين 
على المراكز األولى في مسابقة دولية، مؤكدا 
ح���رص الكلي���ة واهتمامها بتعزي���ز قدرات 
طلبتها ف���ي الجوانب األكاديمي���ة والبحثية 
والمهني���ة، وتش���جيعها الدائ���م لهم على 
المش���اركة الفاعلة في األنشطة الالمنهجية 

التي تقام على المستوى المحلي والدول.
من ناحيته، قال الدكتور رفعت العرعير عضو 
هيئ���ة التدريس بقس���م اللغ���ة اإلنجليزية، 
منسق المس���ابقة في غزة: “إن حصول قسم 
اللغة اإلنجليزية على المرتبة األولى والثانية 
في مس���ابقة ش���ارك فيه���ا العش���رات من 
الجامعات المحلية له���و فخر لنا، ودليل على 

جه���ود كبيرة تقوم بها الجامعة اإلس���المية 
وكلي���ة اآلداب لالرتق���اء بمس���توى الطلب���ة 
واكسابهم مهارات حياتية مهمة للمنافسة 

في سوق العمل.”
وأفاد جهاد أبو س���ليم القائم على المسابقة 
ف���ي ش���يكاغو، أن الهدف الرئي���س من وراء 
المس���ابقة هو تمكين الش���باب الفلسطيني 
الواعد من إيصال صوته ورسالته للعالم كله 
وصناع القرار بشكل خاص، حتى يتم مجابهة 
رواية االحتالل التي تملؤه���ا المغالطات بما 
يتعلق بالقضي���ة الفلس���طينية وقطاع غزة 

بشكل خاص.
وتج���در اإلش���ارة إل���ى أن هيئ���ة خدم���ات 
األصدق���اء األمريكية تعد إحدى مؤسس���ات 
 The American Friends Service(كوي���رز
Committee(، ومقرها في مدينة ش���يكاغو 

بالواليات المتحدة األمريكية.

كمية األمطار التي هطلت على مدينة غزة بلغت 25 ملم

طالبتان من الجامعة اإلسالمية بغزة 
تحصدان المراكز األولى في مسابقة أمريكية

حماس: شعبنا ينتظر من 
الحمدالله إعالن استقالته

توقيع مذكرة تعاون تركية 
فلسطينية لتمكين المرأة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال عضو كنيس���ت االحتالل اإلس���رائيلي عمر بارليف عن حزب "المعس���كر 
الصهيوني"، إن الهدوء في مستوطنات الجنوب المحيطة بقطاع غزة، ُمضّلل 

ولن يستمر لكنه سيتدهور نحو الحرب.
وأضاف "بارليف" خالل لقاء ثقافي في بلدة "ريشون ليتسيون" المقامة على 
االراضي المحتلة عام 48: "الوضع س���يتدهور إلى الحرب ألن نتنياهو يخشى 
القي���ام بتحركات إنس���انية كبيرة في قطاع غزة.. نتنياهو جبان في الس���لم 
وجبان في الحرب". وتابع بارليف وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
في كنيس���ت االحتالل: "أنا على دراية جيدة في جميع جوانب االس���تخبارات 
والتقييم���ات ذات الصلة وتحدثت مع نتنياهو لكنه يتردد وظهر تردده في 

الجولة األخيرة من الحرب ضد قطاع غزة.

عضو كنيست: الهدوء مضلل 
والوضع سيتدهور إلى حرب

معتقالن من اجلهاد

اإ�صابات مبواجهات 
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رغم اإ�صابته بر�صا�ض  االحتالل  الطفل الفل�صطيني جمد املدهون يوا�صل ا�صتعرا�ض هوايته بالر�صم  ) ت�صوير / حممود عجور (

تكساس/ االستقالل:
احتجز سكان مبنى في منازلهم بس���بب ألسنة اللهب التي حجبت المخارج 

عن الجميع في مدينة داالس التابعة لوالية تكساس األمريكية.
وذكرت صحيف���ة »Fort Worth Star-Telegram«، أن »بيرون كامبل« كان 
يستعد للذهاب إلى عمله عندما شاهد ألسنة اللهب تعلو سطح مبنى مجاور، 

فأبلغ رجال اإلطفاء وفرق اإلنقاذ في المنطقة.
ولم يكتف »كامبل« باإلبالغ عن الحريق فحسب، بل توجه مع آخرين في الحي 

لمساعدة سكان المبنى المشتعل.
ولدى وصوله إلى مكان الحريق، ش���اهد الرجل الشهم أمًا وطفلها يطالن من 

نافذة في الطابق الثالث من المبنى.
وق����ال كامبل: »لق����د طلبت منها أن تلق����ي الطفل من الناف����ذة، لكنها 
تت����رددت في البداية، فقلت لها س����ألتقط الطفل.. وفي النهاية وثقت 
المرأة بي، لقد كان األمر جنونا حقيقيا، إنها المرة األولى التي أفعل بها 

شيئا كهذا«.
وتكللت فكرة كامبل بالنجاح، لحس���ن الحظ، وتم إنقاذ الطفل، كما ساعد 
رجال اإلطفاء واإلنقاذ، وبقية س���كان المنطقة، كبار السن عن طريق وضع 
مفارش لهم ليلقوا بأنفسهم عليها قبل أن يحترقوا بالنيران التي طوقت 

المبنى.
وتفيد التقارير بأن الحريق أدى إلى ترك 40 ش���خصا بال مأوى، ومع ذلك، تم 

إنقاذ الجميع في المنزل المحترق ولم يصب إال اثنان بحروق طفيفة

اشتعل المبنى.. فألقت 
بطفلها من النافذة!

واشنطن/ االستقالل:
ابتس���م الح���ظ لرج���ل أمريكي أنف���ق مبلغ 
500 دوالر على ش���راء خزن���ة مغلقة من أحد 
الم���زادات، وعندم���ا فتحها، فوج���ئ بأنها 
تحتوي على مبلغ يزيد عن 7.5 مليون دوالر!

وكان الرجل المحظوظ، يش���ارك في معرض 
لمتقني���ات الحرب في الوالي���ات المتحدة، 
تقوم فكرت���ه على طرح وح���دات التخزين، 
التي لم يت���م المطالبة بها لمدة 3 أش���هر 
للبي���ع وهي مغلق���ة، دون معرفة ما تحتوي 

عليه.
وروى دان دوبسون، كيف أن أحد زبائنه ربح 
مبلغًا ضخم���ًا من المال، بفضل حصوله على 
خزنة نقدية تحت���وي على 7.5 مليون دوالر، 

بحسب موقع الد بابل.

ويقول دوبسون "ظّلت سيدة آسيوية كبيرة 
في السن تجلس على الطاولة بجانبي تنظر 
إلّي، وكأنها تحاول أن تخبرني شيئًا ما، وفي 
نهاي���ة المط���اف اقتربت من���ي، وأخبرتني 
أن زوجها يعمل مع ش���خص اش���ترى وحدة 
تخزي���ن من���ي بمبل���غ 500 دوالر، وعثر على 

خزنة من النقود بداخلها".
ويضيف دوبس���ون "أول شخص استعان به 
الزبون لفتح الخزنة لم يتمكن من ذلك، لكن 
اآلخر استطاع أن يكس���رها، وعادة ما تكون 
الخزن���ة فارغة، لكن هذه المرة كانت تحتوي 

على 7.5 مليون دوالر".
وكانت األموال مكدسة فوق بعضها البعض 
داخل الخزنة، دون وجود أي دليل يشير إلى 

سبب وجودها مهجورة في هذا المكان!

االستقالل/ وكاالت:
يلجأ الكثيرون إلى الكذب والمبالغة في مهاراتهم 
وخبراتهم الشخصية عند كتابة السيرة الذاتية 
للتقدم لوظيفة، لكن امرأة يونانية وجدت نفسها 
أمام حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، بسبب كذبة 

بسيطة في سيرتها الذاتية!
وكانت السيدة التي لم يتم الكشف عن هويتها، 
قد كذبت ف���ي س���يرتها الذاتية فيم���ا يتعلق 
بتعليمه���ا االبتدائي، وذكرت أنها أتمت س���ت 
سنوات في المدرس���ة االبتدائية، قبل أن يتبين 

الحقًا أنها لم تدرس سوى للصف الخامس.
وعملت الس���يدة البالغة من العم���ر 53 عامًا في 
حضانة تمولها الحكوم���ة كعاملة تنظيف لمدة 
15 عامًا، قبل أن تظهر مراجعة لملفها أنها كذبت 
في سيرتها الذاتية بش���أن تعليمها االبتدائي، 

وقدمت ش���هادة م���زورة أهلته���ا للحصول على 
الوظيفة.

وتش���ير التقارير، إل���ى أنه من الش���ائع انقطاع 
األطف���ال بالمناط���ق الريفي���ة ف���ي اليونان عن 
الدراس���ة، على م���دى العقود األربع���ة الماضية، 
وتم توجيه تهمة االحتيال على المجتمع لعاملة 

التنظيف.
وأصدرت محكمة إقليمي���ة الحكم القضائي في 
وقت س���ابق من هذا الشهر، وهو حكم أثار ضجة 
في جميع أنحاء البالد، بحسب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.
وقالت مصادر قضائية إن أحد كبار المدعين في 
المحكمة العليا، س���يراجع االس���تدالل القانوني 
للمحكم���ة اإلقليمية في هذه القضية األس���بوع 

المقبل.

اشترى خزنة بـ 500 دوالر.. 
فعثر على 7.5 ماليين بداخلها!

السجن 10 سنوات المرأة 
كذبت في سيرتها الذاتية

القاهرة/ االستقالل: 
أق���دم طالب مصري بمرحل���ة الثانوية العامة على قتل معلمته طعًنا بس���الح 
أبي���ض أكثر م���ن مرة في مختلف أنحاء جس���دها، أثناء تواج���ده في منزلها، 
لتلق���ي درس خصوصي في مادت���ي الكيمياء واألحياء بمنطق���ة المنتزه في 

محافظة اإلسكندرية. 
وأفاد بيان وزارة الداخلية، أن الواقعة بدأت بتلقي الش���رطة بالًغا يفيد بطعن 
“س. م” طالب 16 س���نة بالثانوية العامة، معلمته “ه. ا” أثناء حضوره درًسا 

خصوصًيا في منزلها. 
وتمكنت قوات الش���رطة من ضبط الطالب واألداة المس���تخدمة في الجريمة، 
وبمواجهته تبين أنه حضر إلى منزل المجني عليها، لحضور الدرس الخاص به 

في الكيمياء واألحياء، وكان يحمل حقيبته الخاصة وبها سالح أبيض. 
وأثناء اندماج المعلمة في شرح الدرس للمتهم، طلب منها األخير إحضار كوب 

من الماء له، ثم عاجلها بطعنات أودت بحياتها، دون سبب واضح لفعلته. 

يوتا/ االستقالل: 
سرق مراهقان طائرة صغيرة في منطقة ريفية بشرق والية يوتا األميركية، وحلقا بها 
على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع، ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما.

وقال مكتب قائد ش���رطة مقاطعة وينتاه في بيان، إن المراهقين ويبلغان من العمر 
14 و15 عاما، سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن 

الصغيرة في شمال شرق يوتا، وفق ما نقلت رويترز.
وحلق المراهقان على ارتفاع منخفض فوق الطريق الس���ريع 40، وقد ش���وهدا فوق 

منطقة جوشر على بعد نحو 50 كيلومترا غربي المنطقة التي أقلعا منها.
وأض���اف المكتب، أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربا إلى منطقة أكثر س���كانا في 
يوتا، لكن قررا الع���ودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترا 

من منطقة اإلقالع.
وألقت الش���رطة القبض على المراهقي���ن بالقرب من المط���ار، وأودعتهما في مركز 

للشباب بالمنطقة، دون أن يذكر بيان المكتب التهم الموجهة لهما.

مراهقان يسرقان 
طائرة ويحلقان بها 

على طريق سريع

درس خصوصــي 
ينتهــي بجريمــة 
قتــل فــي مصــر 

لندن/ االستقالل:
أفسد كلب اللحظة الحاسمة خالل مباراة كرة 

قدم برازيلية.
وفق���ا لم���ا نش���رته صحيفة »ديل���ى ميل« 
البريطاني���ة، كان العب���و مب���اراة بالبرازي���ل 
يس���تعدون لضربة جزاء، وبكل براءة س���ار 
كل���ب من جانب المرمى إلى أمامها متصديا 
للكرة التي اصطدمت بجسده ثم ارتدت ولم 
تدخل الشباك بالرغم من اقترابها من ذلك.

عاد حارس المرمى إلى مكانه غير مصدق أن 
الكلب أنقذه من هدف محقق.

كلب ينقذ 
حارس مرمى 

بمباراة كرة قدم


